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  التاريخ والتعريف) ١(

  
مباذا نرد على من يقـول إن  -سالمة اإلجنيل من التحريف  ٢٦سؤال  -اجلزء السادس  - كتاب سنوات مع اسئلة الناسالبابا شنودة الثالث:  •

د هلــا: النســخة صــ. ونقاً كاألجنيــل الــذي يف ايــدينا اآلنمتامــيوجــد كــذلك يف املتــاحف نســخ لإلجنيــل ترجــع إىل القــرن الرابــع اإلجنيــل قــد حــرف ؟ (
عهد اجلديد الىت يف أيدينا، بنفس النص بال لوكل منها حتوي كل كتب ا. السنائية، والنسخة الفاتيكانية، والنسخة االفرامية، والنسخة االسكندرية

أن  . كـذلك حنـباىلويرى أا نفـس إجنيلنـا احلـ، إنسان أن يرى تلك النسخ القدمية ويسطيع أي. ي مأخوذة طبعاً عن نسخ أقدم منها. وهتغيري
: أى مقارنــة اإلجنيــل األصــلى باإلجنيــل الــذى يقــال كــن اثباتهــا علميــاً إال بالمقارنــةكلمــة تحريــف ال يم: نــذكر مالحظــة هامــة أساســية وهــي

 ).هبتحريف
  

قـدس) وبدايـة مـن الدقيقـة احللقة السابعة عشر من حلقات أسئلة عن اإلميان بعنوان (اآليات القرآنية اليت تشـهد بصـحة الكتـاب املزكريا بطرس:  •
نأيت للتأكيد العلمي، هناك حقيقة علمية أكيدة تشهد بصحة الكتاب  المذيعة:(: يلسألت ناهد متويل القمص املوقوف السؤال التا - ٢٤رقم 

؟ حنن عندنا نسخ  علم اآلثار بالتأكيد علم ال يكذب أليس كذلك اإلجابة:املقدس وهي شهادة علم األثار فهل نوضح ذلك للمشاهد الكرمي. 
وإذا أراد أحــد التأكــد مــن ذلــك عليــه يــذهب إىل األمــاكن التاليــة لرياهــا خطيــة للكتــاب املقــدس وهــى تعتــرب نســخ أثريــة قدميــة وحمفوظــة حــىت اليــوم 

وهـي مثـل سـنة  ٢٥٠ـ . النسـخة الفاتيكانيـة: ىف الفاتيكـان الـىت يرجـع تارخيهـا إىل مـا قبـل اإلسـالم بـبنفسه لريى النسـخ األصـلية للكتـاب املقـدس
(قال زكريا بطرس باحلرف الواحد: وتراجعها النهارده تالقيها زي إيل يف ادينا بالزبط، وموجودة يف الفاتيكان  النسخة الىت بني أيدينا اآلن بالضبط

تحف الربيطاىن ىف لندن. النسخة سنة وموجودة ىف امل ٢٠٠!). النسخة السينائية: نسبة إىل سيناء ودير سانت كاترين وتعود إىل قبل اإلسالم لـ 
شـفت أنـا النسـخ ديـه  سـنة وموجـودة ىف املتحـف الربيطـاىن. (مث قـال بـاحلرف الواحـد:  ٢٠٠اإلسكندرانية: وتعود كتابتها إىل ما قبـل اإلسـالم بــ 

 ).كلها بعنيا
  
  النقاش مع المسيحي: ۞

  
 (مستوى متدين علمياً)    املسيحي التابع لفكر البابا شنودة الثالث. •
 (مستوى أعلى بكثري علمياً)  املسيحي املتحرر الذي يتبع أفكار علماء الغرب الباحثني. •
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  أفكار المسيحي التابع للبابا شنودة: ۞
  

 النسخ القدمية للعهد اجلديد مطابقة متام اإلنطباق للنسخ املوجودة بني أيدينا. •
 ريفاً.التحريف ال ُيكتشف إال باملقارنة. وعند وجود اختالف يكون هناك حت •
 املسيحي يسمع دائماً أمساء هذه املخطوطات: السينائية، الفاتيكانية، السكندرية. •
 هذه الثالث خمطوطات هم أقدم أكمل نسخ يونانية للعهد اجلديد. •
 )وكل منها حتوي كل كتب العهد اجلديد الىت يف أيدينامالحظة على كالم البابا شنودة: ( •
 كاملة للعهد اجلديد، ولكنها حتتوي على رسالة برنابا ورسالة الراعي.السينائية هي أقدم خمطوطة يونانية   •
 )إخل.. ،الفاتيكانية حتتوي على أسفار كثرية ضائعة من العهد اجلديد. (الرؤيا، تيتوس، فيليمون، تيموثاوس •
 السكندرية ضاع منها ثالث أرباع إجنيل مىت، وبعض الصفحات األخرى من اسفار العهد اجلديد. •
 ن ترى املخطوطات بعينك حىت تتأكد من صحة الكالم، أن أن املخطوطات مطابقة للنسخ احلالية.تستطيع أ •
 يف عصرنا احلايل غالبية خمطوطات العهد اجلديد مصورة وموجودة على شبكة اإلنرتنت. •
 رس.نستطيع إذن أن نقارن بني هذه املخطوطات وبني النسخة املوجودة حالياً، ونثبت التحريف حسب شنودة وبط •
 .كتاب العهد الجديد محرفعلى أساس كالم البابا شنودة والقمص املوقوف زكريا بطرس:  •
 املشكلة هي مواجهة أفكار علماء الغرب الدارسني احملققني العارفني حلال العهد اجلديد. •
  .هدف ما نقوم بدراسته اآلن هو مناقشة أفكار علماء الغرب (دراسة فكر املستوى العايل علمياً) •

  
  داية القصة:ب ۞

  
 مل يكن املسيحي مدركاً للمشاكل املوجود يف نص العهد اجلديد. •
 بسبب أن نص العهد اجلديد بسبب الطباعة كانت واحدة يف مجيع أحناء الشرق األوسط. •
 http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=284ننصح مبشاهدة فيلم ثورة الكتاب املقدس:  •
 ف أن نص الكتاب املقدس مل يكن معروفاً عند عوام املسيحيني.هذا الفيلم الوثائقي كي •
 مث جاءت حماوالت مستميته لتوصيل نص العهد اجلديد للمسيحي العامي، بلغته اليت يستطيع القراءة ا. •
 امس.الكتاب املقدس يف العصور الوسطى كانت نسخة الفوجلاتا الالتينية اليت قام بإعدادها القديس جريوم يف القرن اخل •
 يف القرن السادس بدأ العامل املسيحي يدرك أن أصل العهد اجلديد باللغة اليونانية. •
  م) قاموا بعمل أول نسخة يونانية مطبوعة للعهد اجلديد.١٥٢٥يف عصر الطباعة يف القرن السادس عشر ( •

  
  من األصل إلى النص المستلم: ۞

  
 ول امليالدي.مجيع أصول كتابات العهد اجلديد مكتوبة من القرن األ •
 مت نسخ هذه الكتابات القدمية يدوياً لذلك دخلت األخطاء إىل النص. •
 باإلضافة إىل هذه األخطاء العفوية كان هناك من يقوم بتغيري النص عمداً ألسباب عديدة. •
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 يف القرن الثاين امليالدي بدأت عملية ترمجة نص العهد اجلديد اليوناين إىل لغات أخرى. •
 دنا عدد ال بأس به من املخطوطات ولكن مجيع املخطوطات خمتلفة.مع مرور الزمن وج •
 الفوجلاتا الـالتينية كانت أول حماولة لوضع نص قياسي للعهد اجلديد. (مبنية على الالتينية القدمية) •
 خمطوطة يونانية. (الرقم يدل على كثرة اإلستعمال) ٥,٧٠٠خمطوطة للفلجاتا،  ١٠,٠٠٠ •
 م)١٥٢٥اليونانية. ( نسخة أيرازموسوا من الفوجلاتا إىل يف القرن السادس عشر انتقل •
  هذه النسخة اليونانية كانت أساساً جلميع الرتمجات يف هذا الزمن. (الفاندايك، امللك جيمز) •

  
  :عند المسيحي العربي بداية القصة ۞

  
 املقدس. أول نسخة عربية قياسية للكتاب م) ترجمة سميث وفاندايك:١٨٦٥( •
 .ترمجة جلنة من الالهوتيني العرب من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت العربية المشتركة: ) الترجمةم١٩٧٨( •
 من علماء كتابني والهوتيني من خمتلف الكنائس. ترمجة لتبسيط املعىن وإيضاحه وضعتها جلنة م) ترجمة كتاب الحياة:١٩٨٨( •
 م الكتابية منذ مئة سنة.نص حديث استوعب ما اكتسبته العلو  ) ترجمة اآلباء اليسوعيين:م١٩٨٩( •
 وترمجات أخرى عديدة. الترجمة البولسيةو الكتاب الشريفوترمجة  العربية المبسطةهناك أيضاً الرتمجة  •
  من خالل هذه الرتمجات الكثرية وباملقارنة، بدأت تظهر املشاكل املوجودة يف نص العهد اجلديد. •

  
  النص المستلم إلى النص األصلي: ۞

 
 م).١٥٢٥املطبوع الذي مت عمله يف القرن السادس عشر (البداية من النص  •
 مت نقل املخطوطة السكندرية إىل اجنلرتا. (من القرن اخلامس امليالدي)م ١٦٣٠يف عام  •
 مت اكتشاف املخطوطة السنيائية يف دير سانت كاترين. (من القرن الرابع امليالدي) م١٨٤٤يف عام  •
 باملخطوطات القدمية. نص إيرازموسمقارنة  العلماء يف بدأمع اكتشاف هذه املخطوطات  •
 مت اكتشاف العديد من اإلختالفات بني نص إيرازموس والنص القدمي. باملقارنة مع املخطوطات القدمية •
 .النص املستلماملخطوطات ختتلف مع بعضها البعض، باإلضافة إىل اختالفها مع  •
 .كنيسة املستخدم يف القرن اخلامسنص الالفاسد والسعي وراء  النص املستلمبدأ القرار برتك  •
 من هنا بدأ العلماء يف عمل النسخ اليونانية النقدية. •

  
  ل:و األصمحاولة العلماء للوصول إلى  ۞

  
 اختالف بني املخطوطات. ٣٠,٠٠٠نسخة يونانية حتتوي على  م) جون ميل:١٧٠٧( •
 م.نسخة يونانية نقدية ختتلف كثرياً عن النص املستل م) جوهان بنجل:١٧٣٠( •
 نسخة يونانية نقدية متثل النص املوجود يف القرن الرابع. م) كارل الشمان:١٨٣١( •
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 .١"، بناءاً على املخطوطات القدميةنسخت اليت األصليةنص العهد اجلديد يف الكلمات  تكوين" م) صامويل تريجلز:١٨٧٢( •
 .٢"كل األصلي للعهد اجلديدالنضال من أجل استعادة الش يوه واجه مهمة مقدسة،أأنا " ) تشيندورف:م١٨٤٤( •
 نسخة نقدية مبنية على السينائية والفاتيكانية وخمطوطات أخرى. م) وست كوت وهورت:١٨٨١( •
 .)UBS4( مجعية الكتاب املقدس ،)NA27( نستل آالند النسخ النقدية الحالية: •
  األصلي للعهد اجلديد ؟ النصاحلديثة هي  النسخ اليونانية النقديةنستطيع اعتبار  هل :في غاية األهمية سؤال •

  

  
  
  :أو نقد النصوص النقد النصي ۞

  
إعادة ـلـ) يف حماولـة العهـد اجلديـدضـاع اصـله ( عمـل أديب) أي كتابـات الصـلوات الكنسـية، إقتباسـات، ترمجات قدميـة، يونانيةدراسة خمطوطات ( •

 .أقرب صوره لهالنص األصلي املفقود أو  تكوين
  

  احلاتاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الص
_________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Philip Comfort: The Quest for the Original Text of the NT - Page 27 - His goal was "to exhibit the text of the New Testament in the 
very words in which it has been transmitted on the evidence of ancient authority" [Tregelles 1879: ii]. 
2 Ibid - In a letter to his fiancee he wrote, "I am confronted with a sacred task, the struggle to regain the original form of the New 
Testament" (cited in Metzger 1968: 126). 
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  التعريف والنظريات )٢(
  
  النقد النصي أو نقد النصوص: ۞

  
إعادة يف حماولـة لــ )العهـد اجلديـدضـاع اصـله ( عمـل أديبأي  )يونانيـة، ترمجـات قدميـة، إقتباسـات، كتابـات الصـلوات الكنسـيةدراسة خمطوطات ( •

 .أقرب صوره لهالنص األصلي املفقود أو  تكوين
  

  يت:إعمال النقد النصي على أي كتاب يثبت اآل
 ة األصلية للكتاب ضائع.النسخ .١
 مجيع خمطوطات هذا الكتاب حيتوي على اختالفات. .٢

 من أجل معرفة النص األصلي جيعلن علينا أن نبذل جمهود دراسة ومقارنة املخطوطات.
  
  ل:و األصمحاولة العلماء للوصول إلى  ۞

  
 .)UBS4REقدس اإلصدار الرابع (مجعيات الكتاب امل ،)NA27( ٢٧نستل آالند  آخر أعمال النقاد النصيين: •
  )Critical Aparatusقط يف املقدمات واألدوات النصية. (. الفارق فالنص اليوناني الموجود في النسختين واحد •
 النص األصلي للعهد اجلديد ؟احلديثة هي  النسخ اليونانية النقديةنستطيع اعتبار  هل :في غاية األهمية سؤال •

  
  عليها ؟ امتفقنسخة واحدة للعهد اجلديد هل سنجد يف يوم من األيام  •
  هل سنجد يف يوم من األيام مجيع املسيحيني متفقني على نسخة واحدة للعهد اجلديد ؟ •

  
  علماء النقد النصي خيتلفون حول نتيجة البحث والدراسة يف املخطوطات: النص األصلي املعاد تكوينة. •
  من قرارات. UBSق مع كل ما وصل أليه جلنة الـ ) ال يتفWieland Willkerعامل أملاين فيلند فيلكر ( •

" والـيت تعـين أن فيلنـد مل يسـتطيع حسـم القـرار، indecisiveش كل مشكلة نصية، من ضمن هذه التقـديرات عبـارة "اقام فيلند بوضع تقدير يف اية نق
" والـيت تعـين أن القـراءة الـيت وضـعتها NA probably wrongفـال يـدرك أي القـراءات هـي األصـلية يف هـذه املشـكلة النصـية، وهنـاك أيضـاً تقـدير "

غالبــاً خاطئــة وليســت القــراءة الصــحيحة، وحنــن نعلــم أن نســخة نســتل آالنــد تُعتــرب ُنســخة يونانيــة قياســية عامليــة، فحينمــا  ٢٧نســخة نســتل آالنــد اإلصــدار 
  لة النصية.ُخيَطئ فيلند هذه النسخة العاملية املشهورة فهناك مشكلة كبرية يف هذه املشك

" ملشكلة نصية يف كل إجنيل، باإلضافة إىل إحصاء عـدد املـرات الـيت أعطـى فيهـا indecisiveقمُت بإحصاء عدد املرات اليت أعطى فيها فيلند التقدير "
اجلدول الصغري، أمتىن أن  " يف كل إجنيل، هذا باملقارنة بعدد املشاكل النصية اليت قام فيلند بدراستها، وإليكم هذاNA probably wrongالتقدير "

  ال ينزعج املسيحي من هذه األرقام، حيث أنين مل أختالقها، ولكنين فقد أدركت أا موجودة !
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  ببعض احلسابات الرياضية البسيطة جند أن فيلند قام بتخطيء قرار نسخة نستل آالند بنسبة:

 % من عدد مشاكل إجنيل مىت.٦ •
 % من عدد مشاكل إجنيل مرقس.٧ •
 من عدد مشاكل إجنيل لوقا.% ٩,٥ •
  % من عدد مشاكل األناجيل األربعة إمجاًال.٧ •

  ومل يستطيع حسم قرار القراءة الصحيحة بنسبة:

 % من عدد مشاكل إجنيل مىت.٢٦ •
 % من عدد مشاكل إجنيل مرقس.٣٦ •
 % من عدد مشاكل إجنيل لوقا !.٥٧ •
 % من عدد مشاكل إجنيل يوحنا.٣٣ •
  ربعة إمجاًال.% من عدد مشاكل األناجيل األ٣٨ •

 جيـب علينـا حقاً عندما نتحدث بلغة األرقام تكون األمور أكثر وضوحاً وبياناً ! هذا هو حال العهد اجلديـد الـذي ال خيفـى علـى أحـد الدارسـني، ولكـن ال
يف بعض احلاالت، سنجد أن بل أنه: (من ق ٣أن نلوم فيلند املسكني حول عدم إستطاعته الوصول إىل قرار بشأن القراءة األصلية، فقد أخربنا بروس متزجر

  ).الشواهد منقسمة بالتساوي حبيث أنه من الصعب للغاية أن نقرر بني قراءتني خمتلفتني

  

                                                 
3 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman: The Text Of The New Testament Its Transmission, Corruption, and Restoration - 4th Edt. - 
Page xv [In some cases the evidence will be found to be so evenly divided that it is extremely difficult to decide between two variant 
readings.] 



†í†¦a@†èÈÜÛ@ï–äÛa@†ÔäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@IWH 

 

cccciiii@ì@ì@ì@ì´çb‘@Š–nä½a´çb‘@Š–nä½a´çb‘@Š–nä½a´çb‘@Š–nä½a  www.alta3b.wordpress.com @@@@

 إذا كان العامل املسيحي ال يتقبل نسخة نستل آالند كامًال. •
 ما بالك باملسحيي البسيط الذي يتمسك بالنسخة اليت توافق عقائده وميوله الفكرية. •
 ء األمريكان الربوتيستانت، يدافع بإستماته عن نص امللك جيمز.أحد العلما •
 هذا العامل اطلع على (السينائية والفاتيكانية والسكندرية) ويعرف أن هذه املخطوطات حتتوي على نص قدمي. •
 .هذه النسخ قد تكون األقدم ولكنها ليست األصحقال عبارة مجيلة:  •
 .ص الذي حيتوي على الكتاب اإلهلي الكامل دون زيادة أو نقصاننص امللك جيمز هو النقال يف النهاية أن  •
 ، كان يدافع بإستماته عن نص امللك جيمز.ديفد دانيالز •
 ) انظر إىل املفقود.Look Whats Missingبعنوان ( اً أصدر كتاب •
 هذا الكتاب كان مقارنة بني نص امللك اجليمز والرتمجات األخرى النقدية. •
 ).RVلعهد اجلديد املوجود عند شهود يهوه أفضل من النسخة اإلجنليزية القياسية (هذا الرجل قال أن نص ا •
 هذا الرجل أراد إثبات أن نص مجيع الرتمجات األخرى فاسد ويتعارض مع العقائد املسيحية السليمة. •
 ية.دليل آخر على استحالة اجتماع املسيحيني على نص نقدي: متسك األقباط األرثودكس بالفاصلة اليوحناو  •
 % من علماء النقد النصي يف العامل يقرون أن هذا النص إضافة الحقة وجيب حذفها.٩٩,٩ •
  أمر مستحيل. ونص يوناني واحد هذا يدل على أن اجتماع المسيحيين على كتاب واحد •

  
  احلال اآلن عند العلماء:

  
 جمموعة من الشواهد لنص العهد اجلديد: •
 وترمجات قدمية وكتابات آباء الكنيسة.خمطوطات يونانية  •
 من هذه الشواهد نعيد تكوين نص العهد اجلديد من خالل نقد النصوص أو النقد النصي. •
 هدف النقد النصي هو إعادة تكوين النص األصلي املفقود من خالل شواهد النص املتاحة. •
  ؟ للعهد الجديد تكوين النص األصلي إعادةهل نستطيع  السؤال: •

  
  ستطيع الوصول لألصول ؟ن هل ۩
  

  العلماء منقسمني على رأيني:
 حنن نستطيع بالفعل الوصول إىل األصول. •
 سنة) ٣٠٠(قريبني "مبسافة"   ال نستطيع الوصول إىل األصول: حنن قريبني من األصول. •
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  :إذا قمنا بدراسة خمطوطات العهد اجلديد املوجودة يف القرن الرابع واخلامس •
  يف خمطوطات من القرن الرابع واخلامس هي النص األصلي ؟هل نتيجة الدراسة  •
  ال أستطيع أن أقول أن النتيجة اليت وصلت إليها هي النص األصلي، بل هي النص املستخدم يف القرن الرابع واخلامس. •

  
  حجة العلماء الذين يقولون بإمكانية الوصول لألصول: ۩

  وجود برديات قدمية تعود لبدايات القرن الثالث. •
  )ادعاء( .حتتفظ بالنص األصلي للعهد اجلديدذه املخطوطات القدمية ه •
  .إنتاج كنيسة اإلسكندريةألن هذه املخطوطات من  •
  وكنيسة اإلسكندرية كانت تتمتع بوجود مكتبة اإلسكندرية العمالقة. •
  .)Scriptorium( مكتبة اإلسكندرية كانت حتتوي على قاعات خاصة بعمل الكتب ونسخ الكتب •
  ، لذلك سيقومون بنسخ النصوص بشكل دقيق جداً.نساخ حمرتفنيمل فيها اليت يع •

  
  الرد على هؤالء كاآليت: ۩

 م).٢٠٠) من بدايات القرن الثالث (٤٦و ٧٥و ٦٦أقدم الربديات املكتشفة يف مصر (الربدية  •
  .عام) ١٥٠ما زال هناك فارق زمني بين األصل وأقدم نسخة (حوالي  •
 ل على نص يوناين مأخوذ من منطقة واحدة فقط.ال نستطيع أن نعتمد بالكام •
 سيحافظون على ما ينسخون.أم  سنفترض نساخ مكتبة اإلسكندرية كانوا على قدر كبري من االحرتافية، •
 .ال يعني أنهم كانوا أمناء في نقل النص دون تغييركون أن نساخ مكتبة اإلسكندرية على قدر كبري من االحرتافية،  •
 سكندرية وصل إليهم النص األصلي دون تغيير ؟هل نساخ مكتبة اإل •
 (ُكتب يف آسيا وأوروبا)  نعلم كيف وصل نص العهد إىل مصر.النص األصلي مل ُيكتب يف مصر، وال •
 نص العهد اجلديد كان خمتلفاً يف العامل بأسره (القسطنطينية، قيصرية، اإلسكندرية، الغربية). •
 شاكل الهوتية وكريستولوجية.كنيسة اإلسكندرية كانت دائماً تعاين من م •
 تغيير نص العهد الجديد. تم والصراعات بين األرثودكس والمهرطقين بسبب المشاكل الالهوتية •
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 .لك الوقت ؟ هؤالء النساخ احملرتفنيمن الذي غري نص العهد اجلديد يف ذ •
 هذه االختالفات كانت تؤدي إىل تغيري نص العهد اجلديد ؟! •
 كتايب أو حموي دليل كتايب كان سبباً للمشكلة.  من أجل حسم املشكلة بدليل •
 كان هناك من يهاجم املسيحية من خالل نصوص كتابية. •
 كان املدافع املسيحي يقوم إما حبذف النص أو تغيريه. •

  
• Bart D. Ehrman: The Orthodox Corruption of Scripture, The Effect of Early 

Christological Controversies on the Text of the NT. (تأثير الصراعات الكريستولوجية) 
• Wayne C. Kannaday: Apologetic Discourse And The Scribal Tradition, Evidence Of 

The Influence Of Apologetic Interests On The Text Of The Canonical Gospels. 
  

 حية املبكرة.بارت إيرمان يتكلم عن اخلالفات اليت حدثت بني الفرق املسي •
 واين كانادي يتحدث عن اخلالفات اليت حدثت بني املسيحيني وغري املسيحيني. •
 هذه املشاكل كانت حتدث دائماً يف مدينة اإلسكندرية، هذه املشاكل أدت إىل تغيري نص العهد اجلديد. •
  الناسخ احملرتف ال يعين أنه أمني يف نقل النص. •

  
  الفجوة الزمنية والمجهول: ۞

  
 دم خمطوطة معروفة عند العلماء هي السكندرية (القرن اخلامس).كان أق •
 املخطوطة السينائية يف دير سانت كاترين يف سيناء (القرن الرابع). اكتشافم مت ١٨٤٤يف عام  •
 عام (قرن من الزمان). ١١٥م) = ٣٢٥( -م) ٤٤٠الفارق الزمين بني اإلسكندرية والسينائية = ( •
 ة السينائية ونص املخطوطة اإلسكندرية.ما هو الفارق بني نص املخطوط •
 .قصة المرأة الزانيةو نهاية إنجيل مرقسيكفي أن املخطوطة السينائية ال حتتوي على  •
 هذا يعين أن يف فارق زمين صغري قد حتدث تغيريات كبرية جداً يف النص. •
 عام (قرن ونصف من الزمان). ١٤٠م) = ٦٠( -م) ٢٠٠ما هو الفارق الزمين بني أقدم املخطوطات والنسخ األصلي ؟ = ( •
 ال نستطيع أبداً أن نتخيل الفارق، ولعله مبثل الفارق بني السينائية والسكندرية. •

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

_________________________________________________  
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  األولالجزء  – النظريات واألهداف )٣(
  
  )معرفة النص األصلي( هدف الدراسة: ۞

  
إعادة يف حماولـة لــ )العهـد اجلديـدضـاع اصـله ( عمـل أديبأي  )يونانيـة، ترمجـات قدميـة، إقتباسـات، كتابـات الصـلوات الكنسـيةدراسة خمطوطات ( •

  .أقرب صوره لهالنص األصلي املفقود أو  تكوين
  
  المنطق من وراء النقد النصي: ۞

  
 عند كتابة أي مؤلف أديب، نبدأ بوثيقة حتتوي على النص األصلي. •
 هذه الوثيقة مت نسخها يدوياً، ومن خالل هذا العمل اليدوي دخل إىل النص األصلي أخطاء. •
 انتقال النص. ثناءأمت تغيري النص األصلي يف خالل عملية نسخ النص يدوياً.  •
 داً، مل يعد يف إمكاننا الرجوع إىل األصل.يف مرحلة من املراحل الزمنية، األصل أصبح مفقو  •
 مجيعها خمتلفة. -ي و دبسب عملية النسخ الي -باقية لنا النسخ ال •
 أيا كانت حجم االختالفات، ولكن هناك تغيري يف طرأ على النص األصلي. •
 عملية النسخ يَسهل من عمل الناقد النصي. أثناءقلة األخطاء  •
 لنسخ كلما زادت صعوبة عمل الناقد النصي.وكلما زادت عدد األخطاء يف هذه ا •

  
  :المصاعب التي يجدها الناقد النصي ۞

  
  ٢٣ صـ - مدخل إلى النقد الكتابياملهندس رياض يوسف داود:  •
ر ولقد أدخل النساخ الكثيكان الكتاب يُنسخ َنسخ اليد يف بداية العصر املسيحي وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية، عن ُنسخ منسوخة، ( •

، فكان النص الذي وصل آخر األمر مثقًال بألوان التبديل اليت ظهرت يف عدد  بعضه على بعضه اآلخر وتراكمَ من التبديل والتعديل على النصوص 
 )كبري من القراءات؛ فما إن يصدر كتاب جديد حىت تنشر له نسخات مشحونة باألغالط.

  
 الكرمي، أسلوب رباين إهلي معجز.وحي القرآن الكرمي واألسلوب البالغي اللغوي للقرآن  •
 من جمرد قراءة القرآن الكرمي تعلم يقيناً أنه من عند اهللا عز وجل. •
 الكتاب املقدس، هو كتاب بأسلوب بشري حبت، ليس فيه من األلوهية شيء. (أسلوب فريد ال يقدر علي البشر) •
 نعرف الفرق ونكتشف اإلضافة.فرض جديل: إذا قام شخص وأضاف يف القرآن ما ليس منه، مبجرد القراءة س •
إذا قام شخص وأضاف يف العهد اجلديد ما ليس منه، ومل يظهر يل شاهد إضافة، لن أعرف أبداً أا إضافة ألن الكتاب بالكامل أسلوب بشري  •

 نستطيع أن نقوم بتقليد أسلوب الكتابة األصلية.
 .هذه اإلضافة ستبقى يقيناً دون اكتشاف إذا كان حجم اإلضافة صغري •
 فرض جديل: هذا هو النص األصلي: كل الكتاب نافع للتعليم. •
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 وقمت بإضافة: كل الكتاب (هو موحى به من اهللا و) نافع للتعليم. •
 لو مل يكن عندي شواهد إضافة، أعتقد جازماً أنه من املستحيل اكتشاف أن هذه العبارة ُمضافة على النص األصلي. •
 للمعتقد املسيحي ؟ بالطبع ال.هل مثل هذه اإلضافة خمالفة أو معادية  •
 إذن، مثل هذه اإلضافة لن يشك فيها من يقوم بنسخ الكتاب فيما بعد، فسوف ترتسخ يف الكتاب يف النسخ القادمة. •

  
  

• Bart D. Ehrman: MISQUOTING JESUS - Page 134 
• As we have already seen, we are never completely safe in saying that when the vast 
majority of manuscripts have one reading and only a couple have another, the majority are 
right. Sometimes a few manuscripts appear to be right even when all the others disagree. In 
part, this is because the vast majority of our manuscripts were produced hundreds and 
hundreds of years after the originals, and they themselves were copied not from the originals 
but from other, much later copies. Once a change made its way into the manuscript 
tradition, it could be perpetuated until it became more commonly transmitted than 
the original wording. 

  
حتتـوي علـى قـراءة وجمموعـة أخـرى قليلـة حتتـوي  الـيتات كما رأينا سابقاً، ال نكـون مطمئنـني متامـاً عنـدما نقـول أن الغالبيـة العظمـى مـن املخطوطـ الترجمة:

هـي الـيت حتتـوي علـى القـراءة  القليلـة تضـح لنـا أن بعـض املخطوطـاتعلى قراءة أخرى، أن القراءة املوجودة يف األغلبية هـي الصـحيحة. يف بعـض األحيـان ي
 اهسالصحيحة حىت إن خالفت مجيع املخطوطات األخرى. هذا بسبب أن أغلبية املخطوطات مت إنتاجها بعد األصل مبئات السنني، وهذه املخطوطات نف

 ثبــتتيــر طريقــه إلــى التقليــد النصــي للمخطوطــات، يمكــن أن عنــدما يجــد التغيمنســوخة ليســت مــن األصــل بــل مــن نســخ أخــرى متــأخرة عــن األصــل. 
  .نتشارًا حتى من الكلمات األصليةاكون أكثر تفي التقليد حتى  (ترسيخ القراءة، تنتشر في المخطوطات األخرى)

  
 هذا التغيري قام به مسيحي، والتغيري يكون دائماً موافقاً للعقيدة املسيحية. •
 .لعقيدته، ويقرأ النص الذي مت تغيريه، سيجده موافقاً فعندما يقوم مسيحي آخر فيما بعد •
  .معتقداتهفال يشك أبداً يف أن هذه الكلمات ليست أصلية، حيث أنه يعتقد أن كتابه حيتوي على  •

  
• Bart D. Ehrman: MISQUOTING JESUS - Page 57 
• The only way mistakes get corrected is when a scribe recognizes that a predecessor has 
made an error and tries to resolve it. There is no guarantee, however, that a scribe who tries to 
correct a mistake corrects it correctly. That is, by changing what he thinks is an error, he may 
in fact change it incorrectly, so now there are three forms of the text: the original, the error, 
and the incorrect attempt to resolve the error. Mistakes multiply and get repeated; sometimes 
they get corrected and sometimes they get compounded. And so it goes. For centuries. 
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الــيت يـتم فيهــا تصــحيح األخطـاء، هــي عنــدما يكتشـف أحــدى النســخ الســابقة حتتـوي علــى خطــأ (أحـد النســاخ الســابقني لــه يف الطريقــة الوحيــدة  الترجمـة:
قـد يكـون  فيحـاول هـو أن يصـلحه. ال يوجـد أي ضـمان أن هـذا التصـحيح للخطـأ يكـون بإرجـاع الـنص إىل أصـله الصـحيح. خمطوطة معينة أحدث خطأ)

) احملاولة اخلاطئة لتصحيح ٣) اخلطأ، (٢) النص األصلي، (١صحيح. وهكذا اآلن أصبح لدينا ثالث أشكال للنص: (بالفعل غري اخلطأ بشكل آخر غري 
  األخطاء تتضاعف وتتكرر، يف بعض األحيان ُتصحح، ويف بعض األحيان تتعقد. وهكذا يستمر األمر ملئات السنني. اخلطأ.

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

_________________________________________________  
  

  الثانيالجزء  – النظريات واألهداف) ٤(
  
  )معرفة النص األصلي( هدف الدراسة: ۞

  
إعادة يف حماولـة لــ )العهـد اجلديـدصـله (أضـاع  عمـل أديبأي  )قتباسـات، كتابـات الصـلوات الكنسـيةايونانيـة، ترمجـات قدميـة، دراسة خمطوطات ( •

  .له ةأقرب صور النص األصلي املفقود أو  تكوين
  
  :تكوين نص أي كتاب إال العهد الجديد؟لماذا نستطيع أن نثق في إعادة  ۞

  
 الفارق اجلوهري والرئيسي بني مشكلة العهد اجلديد يف إعادة تكوين النص وأي كتاب آخر هو: •
 أي كتاب آخر أثناء عملية انتقال النص، مل تكن هناك تغيريات متعمدة للنص. •
 ع أي ناقد أن يرجعها ألصلها الصحيح.، أخطاء نسخية غري متعمدة يستطيمجيع األخطاء اليت حدثت يف هذه الكتب •
 التعامل مع نص العهد اجلديد، مل يكن مبثل هذه األمانة يف النقل، وكان هناك من يغري النص ألسباب عديدة. •
  هذه التغيريات املتعمدة ال نستطيع أبداً أن نكتشف وجودها إال بشاهد لتغيري. •

  
  :التعامل مع النص العهد الجديد ۞

  
  نظر خمتلفة للعهد اجلديد، ولكن يف النهاية كان هناك من يغري النص أياً كان اعتقاده يف النص. وجهاتكانت هناك  •
  سواء كان يؤمن بأن النص كان مقدساً وال جيب أن يكون فيه مثة خطأ. (الروح القدس، التصحيح) •
  أو كان يؤمن بأن النص بشري حبت ال ميت لإلله بصلة. •
  ده وتغيريه عمداً.أو كان ال يقدس النص فيقوم بإفسا •

  
 استخراج الحق من بين ركام الباطل:عمل الناقد النصي  •
 األمر الطبيعي، أن احلق يف املخطوطات أكثر بكثري من الباطل. •
 بالنسبة للعهد ال نعلم على وجه التحديد، نسبة احلق والباطل يف املخطوطات. •
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 رب الزمن، فأصبحت املهمة أصعب.ألن العهد اجلديد حدث فيه تشوه ُمتعمد للنص، أثناء انتقاله ع •
 أكرب درس تعلمته من خالل دراسة خمطوطات العهد اجلديد: الذين استحفظوا على النص مل يعاملوه كنص مقدس. •
 ... البشرية البحتةألن الذين يقرءون نص الكتاب املقدس، يرون فيه  •
 ... مقدس وإلهي ال يحتوي على أي خطأيعتقدون أن النص هو أو  •
 دون ما يتعارض مع عقوهلم ...فعندما جي •
 ... يفرتضون أن النص نفسه حيتوي على خطأ، وأن هناك من جاء من قبلهم وأفسد النص •
 مون بتصحيحه حسب ما يرونه صحيحاً، ظناً منهم أم أعادوا الكتاب إىل أصله الصحيح.فيقو  •
 .قدسموحى به من الروح الأو هناك تعامل آخر مع نص الكتاب: نص الكتاب املقدس،  •
 ، فيقوم بتغيري النص اعتقاداً منه على أن التغيري بوحي !مملوء من الروح القدسوالكاهن أو املسيحي  •
 من قاموا بإفساد النص املقدس. والوثنيني هناك حال آخر من التعامل مع النص املقدس: هناك من املهرطقني •

  
• Philip Comfort: The Quest for the Original Text of the NT - Page 41 
• [The Alands (1987: 69) go so far as to say that early Christian scribes felt free to make 
changes because they "considered themselves filled with the Spirit."] 

  
اعتـربوا أنفسـهم مملـوءين مـن الـروح يـة يف تغيـري الـنص ألـم عائلة نستل يذهبون إىل مدى بعيد، فيقولون أن النساخ املسيحيني األوائـل أحسـوا حبر  الترجمة:

  .القدس
  ٦٩صـ  - ا آالند: كتاب نص العهد الجديد ر وبارب كورت

  
  

• The Early Church Fathers: ANTE-NICENE FATHERS - Volume 4 - Fathers of the 
Third Century: Origen Against Celsus - Book II - Chap. XXVII 
• [After this he says, that certain of the Christian believers, like persons who in a fit of 
drunkenness lay violent hands upon themselves, have corrupted the Gospel from its 
original integrity, to a threefold, and fourfold, and many-fold degree, and have remodeled 
it, so that they might be able to answer objections. Now I know of no others who have altered 
the Gospel, save the followers of Marcion, and those of Valentinus, and, I think, also those 
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of Lucian. But such an allegation is no charge against the Christian system, but against those 
who dared so to trifle with the Gospels.] 

  
تحريـف الوثين كيلسس يتهم أورجيانوس (من آباء كنيسة اإلسكندرية يف القرن الثالث امليالدي) بان هناك بعض املسيحيني املـؤمنني الـذين قـاموا ب •

  يعرف أحداً قام بتحريف اإلجنيل إال: أتباع ماركيون، وأتباع فالينتينوس، وأتباع لوكيان.اإلجنيل عن أصله، فقام أورجيانوس بالرد عليه قائًال أنه ال
  
  :ما هو الفارق بين تعامل المسلم مع نص القرآن وغير المسلم مع العهد الجديد ؟ ۞

  
 هل مجيع آيات القرآن الكرمي واضحة جلية يف عيون املسلمني ؟ •
  القرآن الكرمي يرى فيها املسلم بعض اإلشكاالت.بالتأكيد هناك بعض اآليات املوجودة يف •
 كيف يتعامل املسلم مع مثل هذه اإلشكاليات ؟ هل يقوم بتغيري النص القرآين ؟ •
 هل يشك ولو للحظة أن اخلطأ يف النص القرآين ؟ وأنه جيب أن يقوم بتصحيحه ؟ •
 املصحف ؟هل يشك ولو للحظة أن هناك من عبث بالنص القرآين وأدخل هذا اخلطأ إىل  •
 مجيع هذه األسئلة تلقى جواباً واحداً وهو: بالطبع ال. •
 املسلم عندما جيد إشكالية يف نص القرآن الكرمي، يتهم عقله بالتقصري وعدم إدراك ما يريد اهللا أن يوصله للبشر. •
 وال يفكر ولو للحظة أن املشكلة يف النص الذي يقوم بقراءته ولكن املشكلة فيمن يقرأ النص ! •
 ا حيصل املسلم على العلم الكايف سواء معرفة يف اللغة العربية أو اخللفية التارخيية لنزول اآلية ...عندم •
 يفهم على الفور مقصود اآلية، وتزول عنده اإلشكالية، ويزيد إمياناً بأن هذا النص هو من عند اهللا وال شك. •
 ي مع نص العهد اجلديد خمتلف.هذا هو تعامل املسلم مع النص القرآين، ولكن لألسف تعامل املسيح •
 املشكلة ليست يف وجود واالعتقادات املختلفة يف ماهية نص العهد اجلديد هل هو من عند اهللا أم ال. •
 نص عامداً متعمداً أياً كانت نيته.املشكلة اجلوهرية هي أن املسيحي كان يتهم النص ويعتقد فيه أنه خطأ، فيقوم بتغيري ال •
 لتغيريات كانت بنية حسنة، سواء كانت بنوايا حسنة أو سيئة، ففي النهاية مت حتريف النص عن أصله.نسمع من املسيحيني أن ا •
 )يرجع النص إىل أصله الصحيحهناك من كان يقوم بتغيري النص وهو يعتقد جازماً أنه يفعل خرياً. ( •
 إال اآلب. وال االبنذي يقول: ) ال١٣/٣٢مرقس على سبيل املثال: ما كان يعتقده القديس أمربوسيوس يف مشكلة نص ( •
 إال اآلب. وال االبنوأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما أحد وال املالئكة الذين يف السماء  ١٣/٣٢إجنيل مرقس  •
 طبعاً، ال خالف أن هذا النص حيتوي على مشكلة الهوتية قوية، وهي نفي علم الساعة عن االبن. •
 د عبارة (وال االبن) يف النص املقدس، وكان يعلم بوجود اإلشكالية الالهوتية.القديس أمربوسيوس كان يعلم بوجو  •

  
املركـز األرثوذكسـي  - ١٩٢الكتـاب اخلـامس، الفصـل السـادس عشـر، الفقـرة  -اجلـزء الثـاين  -القديس أمربوسيوس أسقف مـيالن: شـرح اإلميـان املسـيحي 

أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم بهما أحد وال المالئكة الذين في لون: مكتوب "فهم يقو ( ١٩٨صـ - ١٤٤نصوص آبائية  -للدراسات اآلبائية 
أن بن". ولكن ليس من املستغرب ). أول كل شيء، فإن املخطوطات اليونانية القدمية ال حتوي الكلمات "وال اال١٣/٣٢"(مر إال اآلب بنوال االالسماء 

) يف اهلـامش: (هـذه نقطـة .نشـر مثـل هـذا التجـديف. ويبدو واضحاً متاماً أن سبب إضافتها هـو عبارة أيضاً الذين أفسدوا الكتب املقدسة قد أضافوا هذه ال
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ة فوجـدنا أن هـذه العبـارة هامة ينبهنا هلا القديس أمربوسيوس. وقد رجعنا إىل اإلجنيل باللغة اليونانية اليت حيوي جهازاً مفصـًال يبـني كـل املخطوطـات اليونانيـ
  موجودة يف بعض املخطوطات.) بن" غري"وال اال

  
  تعامل علماء النقد النصي مع النص: ۩

 أصلية وال خالف عليها. (هذا يف إجنيل مرقس) )وال االبن(عبارة  •
 يف إجنيل مىت أيضاً أصلية، ولكن هناك خمطوطات حتذف عبارة وال االبن رغم وجودها يف أقدم املخطوطات. )وال االبن(عبارة  •
  احلل: احذف العبارة. نساخ وجدوا صعوبة بالغة يف تقبل أن االبن ال يعرف الساعة.ما هو سبب احلذف ؟ ال •

  
  الصة القول:خُ  ۩

 املسلم ال يشك أبداً يف نص كتابه املقدس والذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد. •
  يف النص الذي قد يعتقد بأنه من عند اهللا.التشكيك  أما املسيحي، أياً كانت نظرته لنص الكتاب، فإنه ال يتواىن يف •

  
ملتعمـدة مجيع هذه األشكال اخلاصة بالتعامل مع نص العهد اجلديـد أدى إىل صـعوبة أو بـاألحرى اسـتحالة إعـادة تكـوين األصـول، بسـبب هـذه التغيـريات ا

يري النص عمداً، فكانت األخطاء اليت تـدخل إىل الـنص أثنـاء انتقالـه عـرب للنص أثناء انتقاله عرب األجيال. مجيع الكتب األخرى مل يكن هناك من يقوم بتغ
، ولكن إذا دخـل الـنص تغيـريات عـن عمـد، أصـبحت القضـية مجرد أخطاء هجائية تافهة يستطيع أي طفل من مجرد النظر أن يقوم بتنقيحهااألجيال 

  ي من جديد. وصدق وال بد أن أيه ؟ أن تصدق.أصعب بكثري جداً، حىت قال العلماء باستحالة إعادة تكوين النص األصل
  
  مثال حي لنعرف مدى صعوبة (استحالة) اكتشاف التغييرات المتعمدة إال بشاهد: ۞

  
 سوف نفحص مقالة كتبها فادي الكسندر، هذه املقالة مت حتريفها، فهل نستطيع اكتشاف مكان التحريف ؟ •

  
  وصلت لناهذا اإلصدار من التدوينة هي النسخة الوحيدة التي 
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 إن كانت هذه هي الصورة الوحيدة للتدوينة، لن أشك أبداً أن هذه نسخة ُحمرفة عن األصل. •
  

  
  

 إن كنت قد قرأت من البداية النسخة احملرفة، وليس عندي أي شاهد آخر للمقالة ... •
 لن أختيل أبداً أنه خاطب اهللا عز وجل مبثل هذه السفالة وقلة األدب. •
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 قالة ظلت أصلية ومل ُحترف ؟ كل املقالة ظلت سليمة إال أربع كلمات.كم كلمة يف هذه امل •
 %.١بنسبة مئوية، هذا التحريف ال يتعدى كنسبة مئوية من النص األصلي الـ  •
 % من املقالة دون حتريف.٩٩% فقط من النص األصلي مت حتريفه، وظل ١ •
 قالة كلها.% الذي مت حتريف ؟ يُعد بأمهية امل١ولكن ما هي أمهية هذا الـ  •

  
  خالصة القول:

 قد حيدث حتريف يف النص، ولن نستطيع أبداً أن نتخيل أماكن التحريف إال بشاهد. •
 تأثري التحريف ليس بالكم، ولكن التحريف حىت لو كان قليًال فقد يكون مؤثراً جداً. •
 ن النص سليم ونستطيع أن نثق فيه.هناك من يدعي: مبا أن (حبسب إحصائياته هو) التحريف كان بنسبة مئوية قليلة جداً، فإ •
 .ولكن تذكر دائماً أمهية التحريف الذي قام به فادي، جمرد تغيري أربع كلمات، عندما عرفت التحريف احتقرت الـُمحرف •
 وأدركت أن هذه األربع كلمات بأمهية املقالة بأكملها. •

  
  أنصح بقراءة مقالة األخ الفاضل أمين الرتكي: كيف حترف كتابك املقدس

http://aymanturky.blogspot.com/2010/03/blog-post.html  
  

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
_________________________________________________  

  
  الجزء الثالث - النظريات واألهداف )٥(

  اكتشاف األخطاء وعجز النقد النصي
  
  )معرفة النص األصلي( هدف الدراسة: ۞

  
 )قتباسات، كتابات الصلوات الكنسيةايونانية، ترمجات قدمية، دراسة خمطوطات ( •
 )العهد اجلديدصله (أضاع  عمل أديبأي  •

  .له ةأقرب صور  النص األصلي املفقود أو إعادة تكوينيف حماولة لـ 
  
  عمل الناقد النصي: ۞

  
  )تبديالت وتغيرات(  .التغيريات اليت حدثت للنص األصليمعرفة  :  تصحيح .١
 )إضافات وزيادات(  .أماكن اإلضافة على النص األصلي معرفة :  تنقيح .٢
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  أسئلة في غاية األهمية: ۞
  

 لألصل ؟كيف يعرف الناقد األماكن اليت حتتوي على تغيريات حىت يقوم بإرجاعها  •
 كيف يعرف الناقد األماكن اليت حتتوي على زيادات حىت يقوم حبذفها ؟ •
 عن طريق املقارنة يكتشف االختالفات. •
 ومن خالل أماكن االختالفات يف املخطوطات يعلم أن يف هذه األماكن مشاكل. •
 بعض املخطوطات حتتوي على تصحيحات يف أماكن معينة. •
 يف النص حيتوي على مشكلة. هذه التصحيحات توضح أن هذا املكان •
 من خالل دراسة املشكلة نستطيع معرفة إذا كانت إضافة أو حذف أو تغيري. •
 المشاكل أو األخطاء الطارئة على النص األصلي ؟ جميعهل يستطيع الناقد أن يكتشف  •
 %.١٠٠إن كان الناقد يستطيع أن يكتشف مجيع املشاكل، فإنه بذلك قد أعاد تكوين النص األصلية بنسبة  •
  بقدر املشاكل اليت مل اكتشفها، وبقدر عدم ثقيت يف النتائج اليت حصلت عليها، يكون بعدي عن النص األصلي. •

  
  )أريد استرجاع ما تم حذفه( ما هو التعامل مع الحذف ؟ ۞

  
 من أين يأيت مبعرفة أن هناك حذف ؟ •
 صوص)رجاع النإ. (نستطيع ةهناك خمطوطات قدمية حتتوي على النصوص احملذوف •
 رجاع النصوص)إإذا مت احلذف يف زمن مبكر جداً وال يوجد شاهد للقراءة قبل احلذف. (ال نستطيع  •
 لن نستطيع أبداً أن نعرف إن كان هناك نصوصاً مت حذفها من العهد اجلديد. •

  
  )أريد حذف هذه اإلضافة( ما هو التعامل مع اإلضافات ؟ ۞

  
 من أين يأيت مبعرفة أن هناك إضافة ؟ •
 خمطوطات قدمية حتتوي على السفر قبل اإلضافة. (نستطيع حذف اإلضافة) هناك •
 إذا متت اإلضافة يف زمن مبكر جداً وال يوجد شاهد للقراءة قبل اإلضافة. (ال نستطيع حذف النصوص) •
 من إجنيل يوحنا. شبه إمجاع من العلماء أا إضافة على اإلجنيل. ٢١اإلصحاح  مثال حي: •
 ال يستطيع احلذف إال بشاهد. يقوم حبذف هذا اإلصحاح ؟ هي يستطيع الناقد أن •
 لوال وجود املخطوطة السينائية والفاتيكانية ملا استطاع الناقد حذف هذه النصوص. نهاية إنجيل مرقس: •

  
• Philip Comfort: The Quest for the Original Text of the NT - Page 20 

[Books such as Matthew, Luke, the Pastoral Epistles, the general Epistles, and Revelation seem to 
have been produced in only one edition from the onset. But other books seem to have gone 
through two stages: a book was first written, edited, and published, afterward, it was reedited 
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[redacted] and published afresh. This seems to be the case for books such as John (published first 
with twenty chapters and later with an appended chapter).] 
 

• Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 61 
[Readers have long noted, for example, that chapter 21 appears to be a later add-on. The Gospel 
certainly seems to come to an end in 20:30,31; and the events of chapter 21 seem to be a kind of 
afterthought, possibly added to fill out the stories of Jesus's resurrection appearances and to explain 
that when the "beloved disciple" responsible for narrating the traditions in the Gospel had died, 
this was not unforeseen (cf. 21:22,23).] 

  
  ۞ مثل هذه اإلضافة تحدي لعلم النقد النصي ۞

  
• Kurt Aland & Barbara Aland: The Text of the New Testament - Page 297 

[This is not, however, the final word, because the competence of New Testament textual 
criticism is restricted to the state of the New Testament text from the moment it began 
its literary history through transcription for distribution. All events prior to this are beyond 
its scope.] 

  
 ة النقد النصي للعهد اجلديد ُمَقيد بـ بداية تاريخ انتقال النص.دق �
 دقة النصي مقيد بأقدم خمطوطة متاحة. �
  أي شيء حدث يف النص قبل أقدم خمطوطة خارج دائرة معرفة الناقد النصي. �

  
غــري موجــودة يف  قــراءة جديــدة، وال يســتطيع اخــرتاع املخطوطــات والشــواهد املتاحــة لديــهيقــرر الــنص األصــلي حبســب  "املســكني" الناقــد النصــي •

  الشواهد املتاحة. (نص العهد اجلديد حمدود حبسب الشواهد املتاحة)
  
  )Variant Reading( تعريف كلمة قراءة ؟ ۞

  
• Variant اختالف 
• Reading ما يقرأه يف خمطوطة معينة (شكل النص يف خمطوطة معينة)  قراءة : 
 على شكل واحد للنص، إذن هناك قراءة واحدة للنص. إذا اتفقت مجيع املخطوطات •
 إذا اختلفت املخطوطات على عدة أشكال للنص الواحد، إذن هناك قراءات متعددة للنص الواحد. •
 الناقد جيب عليه أن خيتار قراءة واحدة فقط بني القراءات املوجودة يف املخطوطات. القاعدة الذهبية: •
 شكل واحد فقط، أي قراءة واحد فقط هي الصحيحة.صاحب العمل األديب كتب كتابه يف  •
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  احتماالت القراءات ؟ ۞
  

 عندما نقارن املخطوطات سنجد أشكال خمتلفة كثرية للنص الواحد. •
 ال بد يل أن أختار شكل من األشكال اليت أجدها يف املخطوطات. •
 .النص األصلي ما زال باقيًا وسط األشكال التي أجدها للنص في المخطوطات •
 بالضرورة أن اختياري يكون صواباً ؟ ليس ضرورياً أن يكون اختياري صواباً.هل  •
 القراءات الموجودة في المخطوطات ال تحتوي على النص األصلي.جميع  •
 وال قراءة صحيحة، واجلميع أخطأ، والقراءة األصلية ضاعت وال نستطيع اسرتجاعها. •
 ص فيكون األقرب لألصلي ولكنه ليس األصل.حىت يف هذه احلالة ال بد أن اختار شكًال معيناً للن •
 أنا مل أرى بعيين النص األصلي، فال أعرف ما هي القراءة األصلية، ال يستطيع أحد أن جيزم بأن اختياره صحيحاً. •
 ولكن الناقد خيتار القراءة حبسب األدلة والرباهني اليت ترجح قراءة على أخرى. •

  
• Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 62 

[And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the 
best we can do, whether or not we have reached back to the "original" text. This oldest form of 
the text is no doubt closely (very closely) related to what the author originally wrote, and so it is 
the basis for our interpretation of his teaching.] 

  
  الفرق بين القراءة القرآنية والقراءات في المخطوطات: ۞

  
 خطاء النساخ وتغريهم يف النص.أقراءات املخطوطات من  •
 لص منه.قراءات املخطوطات هي أشياء طارئة على النص األصلي جيب التخ •
 القراءة القرآنية وحي إهلي وهلا سند إىل النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم. •

  
  هل نستطيع تطبيق النقد النصي على القرآن الكريم ؟ ۞

  
 شفاهة. منقول اإلجابة: ال، ألن القرآن الكرمي ليس نصاً مكتوباً وإمنا كالم يُتلى •
 ة ال نستطيع أن حنفظها يف ورقة.هذا الكالم املنقول حيتوي على أحكام ُمعينة للتالو  •
 اهللا عز وجل نقله جربيل عليه السالم مشافهة إىل النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم. كالمالقرآن كرمي   •
 وإمنا كالم يقرأ منقول شفاهة. ةأصل القرآن الكرمي ليس خمطوطة أو وثيق •
 ).، إمشامخفاء، غنة، مدإدغام، إلقلة، قتفخيم، أحكام التجويد: هل نستطيع تدوينها يف خمطوطة ؟ ال نستطيع ( •
 والقرآن الكرمي دون هذه األحكام ليس كما أنزله اهللا عز وجل على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم. •
 من أجل تذكري احلفاظ مبا حفظوه شفاهًة من النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم. ملاذا مت تدوين النص القرآين على ورق ؟ •
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 صحف يتذكر ما تعلمه من النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقرأ قراءة صحيحة.عندما يرجع إىل امل •
 ز باأللوان) إىل شخص مل يتعلم القرآن شفاهة لن يستطيع أن يقرأ قراءًة صحيحة.م رَ لذلك عندما نعطي املصحف (مُ  •
 ما هو أصل القرآن الكرمي ؟ هل هي خمطوطة كتبها النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ ال. •
  عادة تكوينه ال ميكن تدوينه يف خمطوطة.إألن األصل املراد  ال نستطيع تطبيق النقد النصي على القرآن •

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

_________________________________________________  
  

EEEERRRRDDDD<<<<l^ÏéfŞjÖ]æ<Í]‚âù]l^ÏéfŞjÖ]æ<Í]‚âù]l^ÏéfŞjÖ]æ<Í]‚âù]l^ÏéfŞjÖ]æ<Í]‚âù]< << << << <
  

  أصبح لدينا مجيع املفاهيم اخلاصة بالنقد النصي. •
  واآلن أصبحنا يف مرحلة تطبيق النقد النصي على املخطوطات اليونانية. •
  )يونانية، ترمجات قدمية، اقتباسات، كتابات الصلوات الكنسيةدراسة خمطوطات ( •
  )العهد اجلديد( ضاع أصلهأي عمل أديب  •
  .أقرب صوره لهالنص األصلي املفقود أو  تكوين إعادةيف حماولة لـ •
  املخطوطات مليئة باالختالفات، وال نستطيع الرجوع إىل األصول. •
  لذلك جيب علينا أن نبذل جمهود من أجل اختيار أي القراءة سنضعها يف النص. •
  باقية أم ال.القراءات اليت جندها يف املخطوطات: ال نستطيع معرفة إذا كانت القراءة األصلية ما زالت  •
  ولكن أياً كان الوضع، جيب على الناقد أن يقوم باختيار قراءة واحدة من بني القراءات املتوفرة. •

  
  بداية عمل الناقد النصي: ۞

  
  النقد النصي عملية تتبعية، من النسخ اليت بني أيدينا اآلن إىل النسخة األصلية. �
  )16ر وفاسد. (النص اليوناين املطبوع يف القرن الـ الناقد النصي يبدأ بنص ُمعني للكتاب، هذا النص متأخ �
  : كتاب ميالد يسوع املسيح بن داود بن إبراهيم.1/1يبدأ على سبيل املثال بـ مىت  �

Mat 1:1 Βίβλος�γενέσεως�᾿Ιησο��Χριστο�,�υ�ο��∆αυΐδ,�υ�ο��᾿Αβραάµ.�

  
  دلة اخلارجية)(األ  قراءة مجيع املخطوطات املتاحة اليت حتتوي على النص.  •
  (جتميع القراءات املختلفة)  حصر جلميع أشكال النص املوجودة يف املخطوطات. •
  (كل قراءة والشواهد اخلاصة ا)  ترتيب القراءات املختلفة و وضع شواهد كل قراءة أمامها. •
  دراسة األدلة اخلارجية واألدلة الداخلية لكل قراءة. •

  
  ينائية، الفاتيكانية، السكندرية، األفراميية، واشنجطون، بيزا، اخل.: الس1/1املخطوطات اليت حتتوي على مىت 
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  السينائية، الفاتيكانية.  ):1الشكل (
  السكندرية، األفراميية.  ):2الشكل (
  واشنجطون، بيزا.  ):3الشكل (

  
  طوطات.إذا حدث ووجدت مجيع املخطوطات متفقة على شكل واحد للنص، الناقد النصي يضع النص كما وجدها يف املخ •
  .اآلب واالبن والروح القدس: اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم 28/19نص مىت  •
  هذا النص عليه شبه إمجاع بني العلماء املدققني أن النص األصلي مل يكن فيه صيغة تثليثية. •
  ولكن مجيع املخطوطات اليونانية حتتوي على هذه الصيغة. •
  مت حتريفه يف زمن مبكر جداً، وال يوجد شاهد للتحريف وسط املخطوطات املتاحة.العلماء يعلمون جيداً أن هذا النص  •
 48صـ -األب املطران كريولوس سليم بسرتس: كتاب الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  •

يَع اُألَمِم َوَعمُدوُهْم بِاْسِم اآلِب َواِالْبِن َوالروِح اْلُقُدِس [ اإلجنيل على لسان  وضعهايرجح مفسروا الكتاب املقدس أن هذه الوصية اليت  - فَاْذَهُبوا َوتـَْلِمُذوا مجَِ
  ]املعمودية يف السنوات األوىل كانت تعطى باسم يسوع املسيح أو باسم الرب يسوع. - ليست من يسوع نفسهيسوع 

  النص األصلي قد يضيع متاماً من املخطوطات املتاحة وال يبقى إال الشكل الفاسد للنص. •
  
  ):قواعد النقد النصيأرجح قراءة على أخرى ؟ (كيف   ۞

  
  (كل ما يتعلق باملخطوطات)  دراسة األدلة الخارجية: .١
  االتفاق مع أسلوب الكاتب) -(أسباب وجود القراءات     األدلة الداخلية: .٢
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Jí×–Ë¹]<ìð]†ÏÖ]<‚è‚�<»<î×Âù]<á^Ş×ŠÖ]<ífu^‘<êâ<íéÞ^ÞçéÖ]<l^�çŞ~¹]Jí×–Ë¹]<ìð]†ÏÖ]<‚è‚�<»<î×Âù]<á^Ş×ŠÖ]<ífu^‘<êâ<íéÞ^ÞçéÖ]<l^�çŞ~¹]Jí×–Ë¹]<ìð]†ÏÖ]<‚è‚�<»<î×Âù]<á^Ş×ŠÖ]<ífu^‘<êâ<íéÞ^ÞçéÖ]<l^�çŞ~¹]Jí×–Ë¹]<ìð]†ÏÖ]<‚è‚�<»<î×Âù]<á^Ş×ŠÖ]<ífu^‘<êâ<íéÞ^ÞçéÖ]<l^�çŞ~¹]< << << << <
  
۞<<<<Vï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ<gf‰<x•çi<�Ö]Vï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ<gf‰<x•çi<�Ö]Vï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ<gf‰<x•çi<�Ö]Vï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ<gf‰<x•çi<�Ö]< << << << <

• Jí×–Ë¹]<êâ<^ãÞ_<î×Â<ìð]†Î<…^éj}^e<ÝçÎ_Jí×–Ë¹]<êâ<^ãÞ_<î×Â<ìð]†Î<…^éj}^e<ÝçÎ_Jí×–Ë¹]<êâ<^ãÞ_<î×Â<ìð]†Î<…^éj}^e<ÝçÎ_Jí×–Ë¹]<êâ<^ãÞ_<î×Â<ìð]†Î<…^éj}^e<ÝçÎ_< << << << <
• †è�i<ÄéŞj‰]<Øâ<VØñ^Ši]<Üm†è�i<ÄéŞj‰]<Øâ<VØñ^Ši]<Üm†è�i<ÄéŞj‰]<Øâ<VØñ^Ši]<Üm†è�i<ÄéŞj‰]<Øâ<VØñ^Ši]<Üm<<<<[<l^�çŞ~¹]<»<ï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ[<l^�çŞ~¹]<»<ï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ[<l^�çŞ~¹]<»<ï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ[<l^�çŞ~¹]<»<ï†}ù]<l]ð]†ÏÖ]<�çqæ< << << << <
• �çqæ<gf‰<^�<l^�çŞ~¹]<»<ìð]†Î<ë_�çqæ<gf‰<^�<l^�çŞ~¹]<»<ìð]†Î<ë_�çqæ<gf‰<^�<l^�çŞ~¹]<»<ìð]†Î<ë_�çqæ<gf‰<^�<l^�çŞ~¹]<»<ìð]†Î<ë_HHHH<<<<Jð^ÛŠÖ]<àÚ<^ßé×Â<¼fãi<�æJð^ÛŠÖ]<àÚ<^ßé×Â<¼fãi<�æJð^ÛŠÖ]<àÚ<^ßé×Â<¼fãi<�æJð^ÛŠÖ]<àÚ<^ßé×Â<¼fãi<�æ 
• <^ßuçè<^ßuçè<^ßuçè<^ßuçèSSSSKKKKTTTT<àÖE<^Þ_<V<àÖE<^Þ_<V<àÖE<^Þ_<V<àÖE<^Þ_<V|<<<<J‚éÃÖ]<]„â<±c<‚Ã‘_<D‚Ãe<‹éÖJ‚éÃÖ]<]„â<±c<‚Ã‘_<D‚Ãe<‹éÖJ‚éÃÖ]<]„â<±c<‚Ã‘_<D‚Ãe<‹éÖJ‚éÃÖ]<]„â<±c<‚Ã‘_<D‚Ãe<‹éÖ 
• JDàÖE<ìð]†Î<î×Â<ëçj�<l^�çŞ§<Õ^ßâ<D‚Ãe<‹éÖE<ìð]†Î<…^j}_<^Ú‚ßÂJDàÖE<ìð]†Î<î×Â<ëçj�<l^�çŞ§<Õ^ßâ<D‚Ãe<‹éÖE<ìð]†Î<…^j}_<^Ú‚ßÂJDàÖE<ìð]†Î<î×Â<ëçj�<l^�çŞ§<Õ^ßâ<D‚Ãe<‹éÖE<ìð]†Î<…^j}_<^Ú‚ßÂJDàÖE<ìð]†Î<î×Â<ëçj�<l^�çŞ§<Õ^ßâ<D‚Ãe<‹éÖE<ìð]†Î<…^j}_<^Ú‚ßÂ 
• l^�çŞ~¹]<»<DàÖE<ìð]†Î<�çqæ<†è�i<Ćê×Â<g«l^�çŞ~¹]<»<DàÖE<ìð]†Î<�çqæ<†è�i<Ćê×Â<g«l^�çŞ~¹]<»<DàÖE<ìð]†Î<�çqæ<†è�i<Ćê×Â<g«l^�çŞ~¹]<»<DàÖE<ìð]†Î<�çqæ<†è�i<Ćê×Â<g«<]çã‰<àÂ<`Ş}E<J<]çã‰<àÂ<`Ş}E<J<]çã‰<àÂ<`Ş}E<J<]çã‰<àÂ<`Ş}E<J<I<I<I<I<<<<D‚ÛÃjÚ<�éÇiD‚ÛÃjÚ<�éÇiD‚ÛÃjÚ<�éÇiD‚ÛÃjÚ<�éÇi 

• <‹Î†Ú<‹Î†Ú<‹Î†Ú<‹Î†ÚMMMMKKKKNNNN<�ßÖ]<ð^éÃ�_E<»<hçjÓÚ<çâ<^ÛÒ<V<�ßÖ]<ð^éÃ�_E<»<hçjÓÚ<çâ<^ÛÒ<V<�ßÖ]<ð^éÃ�_E<»<hçjÓÚ<çâ<^ÛÒ<V<�ßÖ]<ð^éÃ�_E<»<hçjÓÚ<çâ<^ÛÒ<V|<<<<JDð^éfÞù]JDð^éfÞù]JDð^éfÞù]JDð^éfÞù] 
• [<ð^éfÞù]<�çqæ<…†e_<ÌéÒ<Jê×‘ù]<êâ<ð^éÃ�_<ìð]†Î[<ð^éfÞù]<�çqæ<…†e_<ÌéÒ<Jê×‘ù]<êâ<ð^éÃ�_<ìð]†Î[<ð^éfÞù]<�çqæ<…†e_<ÌéÒ<Jê×‘ù]<êâ<ð^éÃ�_<ìð]†Î[<ð^éfÞù]<�çqæ<…†e_<ÌéÒ<Jê×‘ù]<êâ<ð^éÃ�_<ìð]†Î 
• Jð^éfÞù]<±c<^â�éÇi<ÜjÊ<Hð^éÃ�_<±c<Œ^fjÎ÷]<ífŠÞ<»<ê−…^i<`Ş}<]æ‚qæJð^éfÞù]<±c<^â�éÇi<ÜjÊ<Hð^éÃ�_<±c<Œ^fjÎ÷]<ífŠÞ<»<ê−…^i<`Ş}<]æ‚qæJð^éfÞù]<±c<^â�éÇi<ÜjÊ<Hð^éÃ�_<±c<Œ^fjÎ÷]<ífŠÞ<»<ê−…^i<`Ş}<]æ‚qæJð^éfÞù]<±c<^â�éÇi<ÜjÊ<Hð^éÃ�_<±c<Œ^fjÎ÷]<ífŠÞ<»<ê−…^i<`Ş}<]æ‚qæ< << << << <
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  األدلة الخارجية: ۞
  
  ):اءة يبحث عن اآلتيلكل قر نبدأ في دراسة الشواهد (• 

  (الربديات، خمطوطات األحرف الكبرية، الرتمجات)    أقدمية الشواهد. •
  (النصوص اليونانية املختلفة)  التوزيع اجلغرايف للشهواد. •
 جودة أو قوة الشواهد مسألة خالفية بني العلماء حبسب وجهة نظر العامل. •

 املخطوطة السينائية كانت أهم خمطوطة عند قسطنطني تشيندورف. 
  املخطوطة الفاتيكانية كانت أهم خمطوطة عند وست كوت و هورت. 

  
  .كنيسة اإلسكندريةخمطوطات  النص السكندري: �
  (فلسطني). كنيسة قيصريةخمطوطات  النص القيصري: �
  (آسيا). كنيسة القسطنطينيةخمطوطات  النص البيزنطي: �
  .كنائس فرنسا وإيطالياخمطوطات  لغربي:النص ا �

  

  
  

• <íèæ^ßuçéÖ]<í×‘^ËÖ]I<MçèQKS<<áæ‚ã�è<àè„Ö]EEð^ÛŠÖ]<»D<<ímøm<ÜâE<áæ‚ã�è<àè„Ö]æ<‚u]æ<Üâ<ímønÖ]<ð÷öâæ<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<íÛ×ÓÖ]æ<hû]<áæ‚ã�è<àè„Ö]æ<‚u]æ<Üâ<ímønÖ]<ð÷öâæ<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<íÛ×ÓÖ]æ<hû]<áæ‚ã�è<àè„Ö]æ<‚u]æ<Üâ<ímønÖ]<ð÷öâæ<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<íÛ×ÓÖ]æ<hû]<áæ‚ã�è<àè„Ö]æ<‚u]æ<Üâ<ímønÖ]<ð÷öâæ<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]æ<íÛ×ÓÖ]æ<hû]
ímøm<Üâ<š…ù]<»ímøm<Üâ<š…ù]<»ímøm<Üâ<š…ù]<»ímøm<Üâ<š…ù]<»D<DJ‚u]çÖ]<»<ímønÖ]<ð÷öâæ<Ý‚Ö]æ<ð^¹]æ<|æ†Ö] 

• �Æ<Œ]çÎù]<°e<l^Û×ÓÖ]<JíéÞ^ÞçéÖ]<‚è‚¢]<‚ãÃÖ]<l^�çŞ§<íéf×Æ_<»<ì�çqçÚ 

• J†�Â<‹Ú^¤]<á†ÏÖ]<àÚ<^ãÚ‚Î_<l^�çŞ§<ÄŠi<»<¼ÏÊ<ì�çqçÚ 

• D^éÖ^Şèc<Vêe†Æ<“Þ<l^�çŞ§E<Jíµ‚ÏÖ]<íéßéiøÖ]<l^�çŞ~¹]<˜Ãe<»<ì�çqçÚæ 

• Jíé×‘ù]<ìð]†ÏÖ]<�^‘<»<ğ̂Ûñ]�<‹éÖ<»]†Ç¢]<Äè‡çjÖ]<Ví×Ó�¹] 

• çéÖ]<l^�çŞ~¹]<Ý‚Î_J‹Ú^¤]<á†ÏÖ]<àÚ<êÞ^Þçè<êŞÞˆée<“Þ<í�çŞ§<Ý‚Î_æ<Hë…‚ßÓ‰<“Þ<HíéÞ^Þ 

• J‹Ú^¤]<á†ÏÖ]<»<÷c<^ßÖ<†ã¿i<÷<�^ÃÖ]<î×Â<íÂ‡ç¹]<l^�çŞ~¹] 
< <
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V»]†Ç¢]<Äè‡çjÖ]<í×Ó�Ú<î×Â<Äñ]…<Ù^nÚV»]†Ç¢]<Äè‡çjÖ]<í×Ó�Ú<î×Â<Äñ]…<Ù^nÚV»]†Ç¢]<Äè‡çjÖ]<í×Ó�Ú<î×Â<Äñ]…<Ù^nÚV»]†Ç¢]<Äè‡çjÖ]<í×Ó�Ú<î×Â<Äñ]…<Ù^nÚ< << << << <
< <

Mat 27:17<<V‹�øée<Ü�<Ù^Î<áçÃÛj¥<Üâ<^ÛéËÊ@[ÜÓÖ<Ð×�_<á_<áæ‚è†i<àÚ<yyyyÅçŠèÅçŠèÅçŠèÅçŠèwwww<ÅçŠè<Ý_<Œ^e]…^e<[xéŠ¹]<îÂ‚è<ë„Ö]?< <

Mt�27.17�συνηγµένων�ο$ν�α%τ&ν�ε'πεν�α%το)ς�*�Πιλ,τος,�Τίνα�θέλετε�/πολύσω�1µ)ν,�

[[[[3333ησοησοησοησο����νννν����ττττ4444νννν]]]]�Βαραββ,ν�6�3ησο�ν�τ4ν�λεγόµενον�Χριστόν;�

�

17��{C}�3ησο�ν�τ4ν�Βαραββ,ν�(Θ�700*�omit�τόν)�ƒ1�syrs,�pal_mss�arm�geo2�Origenlat�mssacc.�

to�Origen�gr�

�

τ4ν�Βαραββ,ν�B�1010�Origen�msacc.�to�Origen�lat�

�

Βαραββ,νא��A�D�L�W�∆�ƒ13�33�157�180�205�565�579�597�700c�892�1006�1071�1241�1243�1292�

1342�1424�1505�Byz�[E�F�G�H�Σ]�Lect�copsa,�meg,�bo�Diatessaronarm�

�

Βαραββ,ν�or�τ4ν�Βαραββ,ν�ita,�aur,�b,�c,�d,�f,�ff_1,�ff_2,�g_1,�h,�l,�q,�r_1�vg�syrp,�h,�pal_ms�eth�

geo1�slav�

  
  األدلة الداخلية: ۞

  
  جيب على الناقد أن يشرح سبب وجود مجيع القراءات !

  ، جيب عليه أن يشرح سبب وجود القراءات األخرى.مفضلةقراءة ُمَعينة كإذا اختار الناقد 
  .هي املفضلةيف املخطوطات، إذن القراءة املختارة ليست  إذا فشل يف إجياد أسباب لوجود القراءات األخرى

  
  أسباب وجود القراءات:• 

  (خطأ بصري أو مسعي). غري مقصودتغيري (خطأ هجائي) أو خطأ  •
  .عن عمدتغيري مقصود  •
  القراءة اليت توضح سبب وجود القراءات األخرى هي األصلية. •
  )16:  3يت  1 اإلحتمالية النسخية. (مثل تغيري كلمة الذي إىل اهللا •
  من وجهة نظر الناسخ. (سيحاول الناسخ تغيريها أو حموها) صعوبةالقراءة األكثر  •
  . (غالباً ما حاول الناسخ إضافة أشياء على النص األصلي)األقصرالقراءة  •
  العام للمؤلف. (من الناحية اللغوية أو الالهوتية) األسلوباإلتفاق مع  •
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  :بعد تحديد القراءة المفضلة ۞
  
  ):االختالفات الموجودة في المخطوطات اليونانيةترتيب للقراءات (• 

  الرتتيب حبسب تطور القراءات بدًء من القراءة املفضلة إىل القراءة األخرية.
  (أقوم برتتيب القراءات بعد حتديد القراءة املفضلة.)

  
  يف بداية األمر كان هناك النص األصلي. .١
  قال النص عرب األجيال.هذا النص األصلي مت تغيريه أثناء انت .٢
  هذه التغيريات متت على مراحل معينة، النص األصلي تغري إىل شكل معني، مث مت تغيري هذا الشكل إىل آخر اخل. .٣
  أتتبع هذه التغيريات من آخر تغيري حدث إىل أن أصل إىل القراءة األصلية. (إن استطعت) .٤
  .فعندما أقوم برتتيب القراءات، ترتب حبسب تسلسل التغيري .٥

  
  على سبيل المثال:

  (مل تعد موجودة)    ) بدء إجنيل يسوع.0(
  ) بدء اإلجنيل ليسوع.1(
  ) بدء اإلجنيل ليسوع املسيح.2(
  ) بدء اإلجنيل ليسوع املسيح ابن اهللا.3(
  
  (يف أقدم املخطوطات).    ) بدء اإلجنيل ليسوع1(
  (يف خمطوطات من القرن العاشر).  ) بدء اإلجنيل ليسوع املسيح2(
  (يف خمطوطات من القرن السادس عشر).  ) بدء اإلجنيل ليسوع املسيح ابن اهللا3(
  
  ):بحسب أهمية الشاهد | األقدميةترتيب الشواهد (• 

  (المخطوطات اليونانية، الترجمات القديمة، اقتباسات اآلباء)
  البرديات. 
  مخطوطات األحرف الكبيرة. 
  مخطوطات األحرف الصغيرة. 
  ية.مخطوطات القراءات الكنس 
  الرتمجات القدمية: القبطية مث الالتينية مث السريانية ... 
  اقتباسات اآلباء: اليونان مث الالتني. 
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  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
_________________________________________________  

 

  األخطاء الموجودة في المخطوطات )٧(
  

  :المهمة الرئيسية للناقد النصي الماهر ۞
  

 تغيري. )٣(حذف،  )٢(إضافة،  )١( الناقد النصي خيتار بني القراءات املوجودة يف املخطوطات. •
 ال يستطيع الناقد النصي أن يقوم باخرتاع قراءة مل جيدها يف شاهد من شواهد الكتاب. •

  
 (اجلزء الذي عليه خالف أثبتناه يف النص)  طويل: قراءة اإلثبات. قراءة جند فيها النص .١
 (اجلزء الذي عليه خالف حذفناه من النص)  قراءة جند فيها النص قصري: قراءة احلذف. .٢
 لفظة معينة عليها خالف بني املخطوطات. .٣
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والـذين يشـهدون فـي األرض هـم  ٨ الثـة هـم واحـد.في السماء، اآلب والكلمة والروح القدس، وهـؤالء الث[ فإن هنالك ثالثة شهود :٨-٥/٧يو١
  الروح، واملاء، والدم. وهؤالء الثالثة هم يف الواحد. ]ثالثة:

  
  )قراءة احلذف( الروح، واملاء، والدم. وهؤالء الثالثة هم يف الواحد. ٨ فإن هنالك ثالثة شهود :٨-٥/٧يو١ قصيرة:القراءة ال

والــذين يشــهدون يف  ٨يف الســماء، اآلب والكلمــة والــروح القــدس، وهــؤالء الثالثــة هــم واحــد.  ثــة شــهودفــإن هنالــك ثال :٨-٥/٧يــو١ القــراءة الطويلــة:
  )قراءة اإلثبات( الروح، واملاء، والدم. وهؤالء الثالثة هم يف الواحد. األرض هم ثالثة:

  
  .أنا ( ليس بعد | لن ) أصعد إىل هذا العيد :٧/٨يوحنا 

  

(GNT)(GNT)(GNT)(GNT)� lγm�οοοοnnnnπωπωπωπω�(ليس بعد)�/ναβαίνω�εoς�τpν�qορτpν�ταύτην�

(NA(NA(NA(NA26262626))))� lγm�οοοο%%%%κκκκ�(لن)�/ναβαsνω�εoς�τpν�qορτpν�ταtτην�

 
  جيب على الناقد أن يشرح سبب وجود مجيع القراءات ! •
  ، جيب عليه أن يشرح سبب وجود القراءات األخرى.مفضلةقراءة ُمَعينة كإذا اختار الناقد  •
  .هي املفضلةت األخرى يف املخطوطات، إذن القراءة املختارة ليست إذا فشل يف إجياد أسباب لوجود القراءا •

  
 هذه األخطاء ليست من أصل النص. •
 كل ما هو طارئ على النص األصلي. •

  
  "، توضح شيء حادث غري مقصود حدوثه.خطألفظة " •
 .قصد "، توضح احلالة األصلية مل تعد موجودة، سواء بقصد أو بدونتغييرلفظة " •

  
  بالنسبة لعلماء النقد النصي: )Error( تعريف كلمة خطأ ۞

  
 اء بقصد أو بدون قصد.و كل ما هو طارئ على النص األصلي، س •
• Transcriptional Errors ثناء عملية النسخ.أ: أخطاء 

  
  :التغييرات في النصأنواع  ۞

 
١. Unintentional Changes  ةغري مقصودتغيريات أو أخطاء. 
٢. Deliberate Changes عمد.تغيري مقصود وُمت 
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  األخطاء الغير مقصودة: ۞
  

 (مجيعها أشياء متعلقة باإلنسان نفسه)
١. Faulty Eyesight .أخطاء بصرية 
٢. Faulty Hearing .(غالباً ال يستطيع التفريق بني احلروف املتحركة) أخطاء مساعية 
٣. Errors of the Mind الذاكرة.خاصة باإلسرتجاع من  أخطاء 

  
  األخطاء البصرية: ۞

  
١. Dittography (حرف، كلمة، عبارة). لسبب غري حمدد تكرار 
٢. Haplography تسبب يف حذف (حرف، كلمة، عبارة).ت لسبب غري حمدد قفزة عني 
٣. Homoeoarchton ةبسبب البدايات  خطأ بصري(كلمة أو عبارة) .املتشا 
٤. Homoeoteleuton ةبسبب النهاية امل خطأ بصري(كلمة أو عبارة) .تشا 
٥. Transposition يف الرتتيب (حرف، كلمة، عبارة).تغيري  

  
من املخطوطة الفاتيكانية تظهر عالمة نقدية يف شكل غريب. تظهر العالمة النقدية املعروفة كنقطتني أفقيتني مير من بينهما موجة  ١٤٤٦يف الصفحة رقم 

. هـذه العالمـة النقديـة املميـزة  ١/٢٩المـة املميـزة هـي روميـا رأسية ، وهذه العالمة مل تظهر إال مرة واحدة فقط يف املخطوطـة. الـنص الـذي جبانبـه هـذه الع
  توضح معرفة واضعها بوجود قراءات خمتلفة للنص من ناحية ترتيب الكلمات.

  

                           πεπλη 
ρωµενους παση αδικι 
α πονηρια πλεονεξια  
κακια µεστους φθο 
νου φονου εριδος  
δολου κακοηθειας  
ψιθυριστας ... 

  
  

  هذا النص له قراءات خمتلفة يف خمطوطات كثرية ختص ترتيب الكلمات ؛
  

Rom 1:29 مشحونني حسدا وقتال وخصاما ومكرا وسوءا وشر وطمع وخبث مملوئني من كل إمث وزنا  
)JAB اد. هم منامون. ملئوا من احلسد والتقتيل واخلصام واملكر والفسواخلبث والطمع والشر) ملئوا من أنواع الظلم  

Rom�1:29�πεπληρωµένους�πάσw�/δικίx,�πορνείx�πονηρίx�πλεονεξίx�κακίx,�µεστοzς�φθόνου�

φόνου�|ριδος�δόλου�κακοηθείας,�ψιθυριστάς,�
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πονηρια, πλεονεξια, κακια   B, 1739 pc 
κακια, πονηρια, πλεονεξια   C, Dc, pc 
πονηρια, κακια, πλεονεξια   01, A 

  
  ومن هذه األدلة املطروحة جند أن هذه العالمة النقدية الفريدة تدل على معرفة من وضعها بوجود اختالف قراءة من ناحية ترتيب الكلمات.

  
  التغييرات الـُمتعمدة: ۞

  
١. Harmonistic .التوفيق والتناغم 
٢. Historical and Geographical .تصحيح املشاكل التارخيية واجلغرافية 
٣. Doctrinal أو عقائدية اعتبارات الهوتية. 
٤. Conflation  قراءة جديدة جامعةجتميع القراءات يف. 
٥. Interpolation .الزيادة من أجل التوضيح 

  

Unintentional Changes 

1. Errors Arising from Faulty Eyesight 

• The scribe who was afflicted with astigmatism found it difficult to distinguish between 
Greek letters that resemble one another, particularly when the previous copyist had not 
written with care. 

2. Errors Arising from Faulty Hearing 

3. Errors of the Mind 

- Deliberate Changes 

• Harmonistic Corruptions 

• Clearing Up Historical and Geographical Difficulties 

• Alterations Made Because of Doctrinal Considerations 

• Conflation: the scribal technique of resolving a discrepancy between two or more variant 
readings by including all of them. 

• Interpolations: are scribal additions to the manuscript that attempt to clarify the meaning 
of the text. 
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Errors Arising from Faulty Eyesight 

Dittography: An error involving the repetition of a word, letter, or phrase, caused by the eye 
skipping backward in the copying process. 

Mat 22:32  .أنا إله إبراھيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ليس هللا إله أموات بل إله أحياء  

Mat�22:32��lγώ�εoµι�*�Θε4ς��Αβρα�µ�κα��*�Θε4ς��Ισα�κ�κα��*�Θε4ς��Ιακώβˇ� ο%κ�|στιν�*�Θε4ς�

ΘεΘεΘεΘε4ς4ς4ς4ς�νεκρ&ν,�/λλ��ζώντων.�

NA27�Mat�22:32��γ��εoµι�*�θε4ς��βρα�µ�κα��*�θε4ς�3σα�κ�κα��*�θε4ς�3ακ�β;�ο%κ�|στιν�*�

θε4ς�νεκρ&ν�/λλ��ζ�ντων.�

(CEV)  "I am the God worshiped by Abraham, Isaac, and Jacob." He isn't the God of the dead, 
but of the living. 

----- 

Haplography (or Scribal Leap): An error involving the omission of a word, letter, or phrase, 
caused by the eye skipping that portion in the copying process. Because the scribe moved 
forward in his copying. 

----- 

Homoeoarchton (or Homoioarchton) (αρχη-أرخ4ي) بداي4ة: An omission in which the eye of the 
copyist slips accidentally from one word to a similar word having a similar beginning. 

Eph 1:15  ،لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع، ومحبتكم نحو جميع القديسين  

Eph�1:15��∆ι��το�το�κ/γώ,�/κούσας�τpν�καθ��1µ,ς�πίστιν�lν�τ��Κυρί���Ιησο��κα��τpν�/γάπην�κα��τpν�/γάπην�κα��τpν�/γάπην�κα��τpν�/γάπην�

τpν�εoς�πάντας�τοzς��γίουςτpν�εoς�πάντας�τοzς��γίουςτpν�εoς�πάντας�τοzς��γίουςτpν�εoς�πάντας�τοzς��γίους,�

GNT4RE4  {B} καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους (see Col 1.4) 2א  D2 (D* F G omit 
second τήν) Ψ 075 0150 6 424 1241 1852 1912 1962 2200 Byz [K L] Lect (l 884) itar, b, d, f, g, 
o vg syrh cop(sa), bo_pt arm eth geo slav (Gregory-Nyssa) Chrysostom Theodorelat; 
Victorinus-Rome Ambrosiaster Pelagius 

καὶ τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους P46 א* A B P 33 1739 1881 l 921 copbo_pt Origen; Jerome 
Augustine 

                                                 
4 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & 
United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition (with apparatus). 
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καὶ τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους ἀγάπην 81 104 256 263 365 436 459 1175 1319 1573 2127 
(2464 omit τήν) l 60 l 596 Cyril 

----- 

Homoeoteleuton (or Homoioteleuton) (τελος-تيل4وس) نھاي4ة: An omission in which the eye of the 
copyist slips accidentally from one word to a similar word having a similar ending. 

----- 

Transposition: An error in which two letters or two (or more) words are accidentally reversed. 

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

_________________________________________________  

< << << << <
EEEETTTTDDDD<<<<‚è‚¢]<‚ãÃÖ]<“Þ<…�^’Ú‚è‚¢]<‚ãÃÖ]<“Þ<…�^’Ú‚è‚¢]<‚ãÃÖ]<“Þ<…�^’Ú‚è‚¢]<‚ãÃÖ]<“Þ<…�^’Ú< << << << <

  
  النقد النصي: ۞

  
 )يونانية، ترمجات قدمية، اقتباسات، كتابات الصلوات الكنسية(    دراسة خمطوطات •
 )العهد اجلديد(  ضاع أصله عمل أديبأي  •
  .أقرب صورة لهالنص األصلي املفقود أو  إعادة تكوينـ يف حماولة ل •

  
 .كل مصادر نص العهد اجلديد مصادر مكتوبة •
 تفاء مجيع الوثائق املكتوب عليها نص الكتاب املقدس، سيختفي الكتاب املقدس متاماً.عند اخ •

  
  الفارق الجوهري بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم: ۞

  
 القرآن الكرمي ال يعتمد على وثائق مكتوبة يف نقله جيل بعد جيل. .١
 جيد كتاب مقدس. الكتاب املقدس معتمد كليًة على الوثائق املكتوبة، بدون الوثائق ال .٢
 نص الكتاب املقدس أثناء انتقاله من خمطوطة ملخطوطة عرب األجيال مت تغيري النص عن عمد. .٣
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۞<<<<VíéŠéñ†Ö]<íé–ÏÖ]VíéŠéñ†Ö]<íé–ÏÖ]VíéŠéñ†Ö]<íé–ÏÖ]VíéŠéñ†Ö]<íé–ÏÖ]< << << << <
< << << << <

• JØ‘ù]<»<ğ̂eçjÓÚ<á^Ò<ë„Ö]<Í†ÃÞ<‚ÃÞ<�<^ßÞ_<íq…‚Ö<ì�fÒ<l^�çŞ~¹]<°e<ì�çqç¹]<l^Êøj}÷]< <
• <�]<íÛ×Ò<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]<�jÃè<êvéŠ¹]<á^Ò<]ƒcJê£]<�]<ÝøÒ<çâ<^Ú<Í†ÃÞ<á_<‚è†Þ<àvßÊ<HíÖ^ÃËÖ]æ<íé£]< <
• Jäe^jÒ<»<�]<äÖ^Î<ë„Ö]<^Ú<Ü×ÃÞ<÷<^ßj×Ãq<l^�çŞ~¹]<°e<l^Êøj}÷]<àÚ<Ü~–Ö]<�‚ÃÖ] 
• Vì…çã�¹]<á^Ú†èc<l…^e<ì…^fÂVì…çã�¹]<á^Ú†èc<l…^e<ì…^fÂVì…çã�¹]<á^Ú†èc<l…^e<ì…^fÂVì…çã�¹]<á^Ú†èc<l…^e<ì…^fÂ<<î{uæ_<�Ö]<l^Û×ÓÖ]<Í†ÃÞ<÷<à©æ<H�]<àÚ<äe<îuçÚ<Œ‚Ï¹]<h^jÓÖ]<á`e<àÚöÞ<á_<àÚ<êÂ]‚Ö]<çâ<^Ú<<<�]<^{ãe

J^ßÖ<îÏfi<îju<äi^Û×Ò<^ßÖ<ÀË¬<�<]ƒ^Û×Ê<HŒ‚Ï¹]<h^jÓÖ]<»<ì�çqç¹]<l^Û×ÓÖ^e<îuæ_<�]<á^Ò<]ƒc<J^ßéÖc 
  
  مصادر نص العهد الجديد: ۞

  
  .)، كتابات الصلوات الكنيسةخمطوطات أحرف صغرية خمطوطات أحرف كبرية، (برديات،  المخطوطات اليونانية .١
  .)، أرميين، أثيويب، جورجي، عريبي، الـالتيين، السرياين(القبط    الترجمات القديمة .٢
  .)باللغة اليونانية أو الالتينية(    اقتباسات اآلباء .٣

  
 هذه املصادر لنص العهد اجلديد، أمهيتها حبسب هذا الرتتيب. •
 العهد اجلديد كان مكتوباً يف األصل باللغة اليونانية، لذلك املخطوطات اليونانية هي األعلى قيمة. •
 رتمجات القدمية، هلا املرتبة الثانية، ألا مأخوذة من النص اليوناين.ال •

  
  اقتباسات آباء الكنيسة في المرتبة الثالثة: ۞

 
 أصول كتابات آباء الكنيسة مجيعها مفقودة. (حتتاج إىل النقد النصي) •
 ، القبطية الصعيدية.رغم أن الرتمجات القدمية أيضاً حتتاج إىل نقد نصي، مثل: دياتسرون تاتيان، البشيطا •
 من أجل نشر األفكار اهلرطوقية، كما كان يُفعل بالعهد اجلديد متاماً.كتابات اآلباء كانت ُحترف،  •
 يف نص كتابات آباء الكنيسة أفقد العلماء الثقة يف النص، وجعلوه يف املرتبة األخرية. التغيير المقصودالحظ أن  •

  
  .٧١صـ  -لم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل القمص تادرس يعقوب مالطي: نظرة شاملة لع

 ]فأحياناً يفسد اهلراطقة كتابات اآلباء املشهورين لتأييد مذهبهم ونشره.[ •
  
  تسجيلين في غاية األهمية: ۞

 
 http://www.youtube.com/watch?v=ZLwS3-j5WnI ودس الكالم على كتابات أثناسيوس يشوىباألنبا  •
  http://www.youtube.com/watch?v=aRTHejaRkGk ءاألنبا بيشوى وأقوال اآلبا •
  رغم سوء حال النصوص اآلبائية، واعرتاف العلماء بأا أقل مصداقية •
  إال أننا جند أن القتباسات اآلباء يف قلوب املسيحيني العوام األثر األكرب. •
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  ):Critical Apparatus( األداة النصية ۞
  

  اءة المختارة هيالقر 
  أقدم شكل للنص بحسب الشواهد المتاحة

  بغض النظر عن أن هذه القراءة كانت موجودة في األصل أم ال
  القراءة الُمفضلة بالنسبة للناقد، وليست القراءة األصلية، ألننا لم نرى األصل أبداً 

  
 األداة النصية هو اية عمل الناقد النصي. •
 ـُمفضلة إىل األكثر فساداً، مع شواهد كل قراءة.ك : القراءة الـُمختارةب القراءات مناألداة النصية عبارة عن ترتي •
  مجيع الشواهد يف األداة النصية برموز، فيجب علينا أن نتعلم كيف نقرأ الرموز وكيف حنصل على معلومات عنها. •

  
  ٥/٧يو١مثال لألداة النصية: 

  
7-8 {A}  µαρτυροῦντες, 8 τὸ πνεῦµα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἵµα א A B (Ψ 1844 1852 
µαρτυροῦσιν) 048vid 33 81 322 323 436 945 1067 1175 1241 1243 1292 1409 1505 1611 1735 
1739 1846 1881 2138 2298 2344 2464 Byz [K L P] Lect (l 884 βάπτισµα for αἵµα) itar vgww, 
st syrp, h copsa, bo armmss eth geo slav Clementlat (Origenlat) (Cyril) Ps-Dionysiusvid (John-
Damascus); Rebaptism Ambrose Augustine Quodvultdeus Facundus // µαρτυροῦντες ἐν τῷ 
οὐρανῷ, ὁ πατὴρ ὁ λόγος καὶ τὸ ἅγιον πνεῦµα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν.  8  καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ 
µαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ, τὸ πνεῦµα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷµα 221v.r. 2318 (61 629 omit the 
following καὶ οἱ τρεῖς … εἰσιν; 61 88v.r. 429v.r. 629 636v.r. 918 with other minor variants) 
lAD vgcl armmss // testimonium dicunt (or: dant) in terra, spiritus (or: spiritus et) aqua et 
sanguis, et hi tres unum sunt in Christo Iesu.  8  et tres sunt, qui testimonium dicunt in caelo, 
pater, verbum et spiritus itl, q vgmss (Cyprian) (Ps-Cyprian) (Priscillian) Speculum Varimadum 
Ps-Vigilius Fulgentius 

  
  http://www.eld3wah.net/tc أدوات النقد النصي •
 http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=5523 محاضرة صوتية تشرح محتويات الموقع •

  
  :)our levels of certaintyF( شرح محتويات األداة النصية

 ]}A}, {B}, {C}, {D{تقدير يعرب به عن ثقته يف اختياره. [ •
  

١. }A{  ارة هي الصحيحة.%، ال يوجد شك يف أن القراءة املخت١٠٠نسبة الثقة  
٢. }B{  هناك بعض الشك ولكن غالباً القراءة املختارة هي الصحيحة.٨٥نسبة الثقة ،%  
٣. }C{ هناك صعوبة يف اختيار القراءة، وشك كبري يف االختيار.٦٥ ثقةنسبة ال ،%  
٤. }D{ هناك صعوبة بالغة يف اختيار القراءة، وال نعلم إن كانت صحيحة أم ال.٥٠ ثقةنسبة ال ،%  
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  نتذكر كلمات شنودة، يف كتابه النقد الكتايب، أن البشر هم الذين خيتارون نص الكتاب:عندما 
، كمـا يراجعون ألفاظهبعض مدرسي الكتاب والوعاظ يف بالد الغرب جيعلون أنفسهم قوامني على الكتاب املقدس: [: ٥صـ -البابا شنودة: النقد الكتايب 

! كما لو كان الكتاب خاضعاً لعقوهلم ! وليست عقوهلم هي الـيت ينبغـي أن ختضـع  ويحذفون ما يشاءونون، لو كانوا علماء يف اللغة، وينتقدون ما يشاء
  .]للكتاب .. كما أم جعلوا بعض أجزائه أقل أمهية من غريها !

  
  البد لنا أن نتذكر دائماً قول بارت إيرمان:

  
• Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 62 

[And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the 
best we can do, whether or not we have reached back to the "original" text. This oldest form of 
the text is no doubt closely (very closely) related to what the author originally wrote, and so it is 
the basis for our interpretation of his teaching.] 

  
 ]}A}, {B}, {C}, {D{تقدير يعرب به عن ثقته يف اختياره. [ •
 يضع القراءة اليت اختارها من بني القراءات األخرى، هذه هي القراءة املفضلة عنده. •
 ضلة بالرتتيب املشروح سابقاً.يضع مجيع الشواهد اليت حتتوي على هذه القراءة املف •
 الربديات، خمطوطات أحرف كبرية، خمطوطات أحرف صغرية، ترمجات قدمية، اقتباسات اآلباء. •
 وهناك بعض العلماء يضعون كتابات الصلوات الكنيسة بعد خمطوطات األحرف الصغرية. •
 ءات األخرى.بعد سرد مجيع شواهد القراءة املفضلة، يقوم الناقد بعمل نفس الشيء مع القرا •
  ترتيب القراءات من املفضلة إىل األكثر فساداً. •

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

_________________________________________________  
  

< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
< << << << <
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EEEEUUUUDDDD<<<<íé’ßÖ]<ì]�ù]íé’ßÖ]<ì]�ù]íé’ßÖ]<ì]�ù]íé’ßÖ]<ì]�ù]  

The Textual Apparatus 
  

  مصادر نص العهد الجديد: ۞
  

  )Greek Manuscripts(    المخطوطات اليونانية. •
 P52: باإلضافة إىل رقم Papyri(      P(      الربديات. .١
 أو حرف) 0(رقم يبدأ بــ       )Uncials(  خمطوطات األحرف الكبرية. .٢
 (رقم)      )Minuscules(  خمطوطات األحرف الصغرية. .٣
 باإلضافة إىل رقم Lectionaries(    l(  كتابات الصلوات الكنيسة. .٤

  )Early Versions(      الترجمات القديمة. •
 ita: باإلضافة إىل حرف املخطوطة Old Latin( Itala    it(    الالتينية القدمية. .١
 Vulgate(      vg(      الفلجاتا. .٢
 Sinaitic(      Syrs(    السريانية السينائية. .٣
 Curetonian(      Syrc(    ية.السريانية الكوريتون .٤
 Peshitta(      Syrp(    السريانية البشيطا. .٥
 Philoxeniana(    Syrph(    السريانية الفيلوكسينيانية. .٦
 Harklensis(      Syrh(    السريانية اهلرياكلينية. .٧
 Palestinian(      Syrpal(    السريانية الفلسطينية. .٨
 Sahidic(      copsa(    القبطية الصعيدية. .٩

 Bohairic(      copbo(    ة.القبطية البحريي .١٠
 Proto-Bohairic(    coppbo(    القبطية الربوتوحبريية. .١١
 Middle Egyptian(    copmeg(    القبطية مصر الوسطى. .١٢
 ME Fayyumic(    copmf(  القبطية مصر الوسطى الفيومية. .١٣
 Fayyumic(      copfay(    القبطية الفيومية. .١٤
 Achmimic(      copach(    القبطية األمخيمية. .١٥
 Armenian(      Arm(      ة.األرميني .١٦
 Georgian(      Geo(      اجلورجية. .١٧
 Ethiopic(      Eth(      األثيوبية. .١٨
 Slavonic(      Slav(    السالفينية القدمية. .١٩

  )Church Fathers(      كتابات األولين. •
  

  



†í†¦a@†èÈÜÛ@ï–äÛa@†ÔäÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ISVH 

 

cccciiii@ì@ì@ì@ì´çb‘@Š–nä½a´çb‘@Š–nä½a´çb‘@Š–nä½a´çb‘@Š–nä½a  www.alta3b.wordpress.com @@@@

  ):r p c a eالمحتويات ( ۞
  

e = Gospels   األناجيل 
a = Acts   األعمال 
c = Catholic Epistles كاثوليكيةالرسائل ال  
p = Epistles of Paul  رسائل بولس 
r = Revelation  الرؤيا 

  
======================  

  
  حيتوي على معلومات جيدة حول املخطوطات. كتاب خمطوطات الكتاب املقدس بلغاته األصلية

http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=3295  
 

  . المخطوطات اليونانية١
  Papyrus - Pبرديات  •

Pأقدم خمطوطة على اإلطالق لنص العهد اجلديد بردية (
  ) ترجع إىل النصف األول من القرن الثاين52

  يدل على ترتيب االكتشاف، وال يدل على األسبقية الزمنية Pالرقم املوجود جبانب حرف الـ 
P

46 II أقدم نص لرسائل بولس 
P

66 II أقدم نص كبري إلجنيل يوحنا 
P

75 III ري إلجنيل لوقا + إجنيل يوحناأقدم نص كب  
  )Majuscule )Uncialمخطوطات أحرف كبيرة  •

  حروف استهاللية Capital Letterيعين كل املخطوطة مكتوبة بـ 
Majuscule  (استهاللية) كلمة من أصل التيين تعين حروف كبرية  

Uncial  :حروف كبرية بدون مسافات بني الكلماتطريقة كتابة يف املخطوطات القدمية  
Uncial: أنشيال أو يونسيال 

Uncial : حروف كبرية بدون مسافات بني الكلمات  
GODISNOWHERE 

  اهللا غري موجود يف أي مكان (اهللا ليس له وجود) GOD IS NO WHEREملحد: 
  اهللا اآلن هنا (اهللا معنا اآلن) GOD IS NOW HEREمؤمن: 

   تفصل بني الكلماتيعرفون قراءة النص من املقارنة باملخطوطات احلديثة اليت
  

 خمطوطات األحرف الكبرية أهم مصدر لنص العهد اجلديد. •
 هي املخطوطات اليت حتتوي على نص العهد اجلديد بشكل كامل. •
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 الربديات هي أقدم وثائق حتتوي على نص العهد اجلديد. •
 ولكن معظم برديات العهد اجلديد جمرد قصاصات صغرية ال حتتوي على كم كبري من النصوص. •
 ناك خمطوطات أحرف كبرية أقدم من السينائية، ولكنها أيضاً جمرد قصاصات.ه •
 أقدم خمطوطة أحرف كبرية حتتوي على العهد اجلديد كامًال هي املخطوطة السينائية. •
 املخطوطة السينائية بشكل عام هي أقدم خمطوطة يونانية كاملة للعهد اجلديد. •
  .0أو رقم يسبقه الـ  حرفما خمطوطات األحرف الكبرية يف األداة النصية إ •

 
- 0 ex: 01, 02, 03 

  هناك خمطوطات أحرف كبرية مشهورة جداً، ونعرف رموزها. •
  .0ولكن أي خمطوطة أخرى أحرف كبرية هلا رقم يبدأ بـ  •
  .)خمطوطة أحرف كبرية( وأا مكتوبة بطريقة الـ أنشيال قبل القرن التاسعاملخطوطة مكتوبة  يعين أن: 0هذا الـ  •

  
  لمخطوطات المهمة:ا ۞

  .0رقم  •
  .حرف (يوناني أو إنجليزي) •
 .سما •

  
  هناك خمطوطات أحرف كبرية ليس هلا إال رقم. •
  .0كل خمطوطة أحرف كبرية هلا رقم يبدأ بـ  •
  املخطوطات املشهورة تأخذ رقم وحرف واسم. •
  املخطوطات اليت هلا حرف، ترمز باحلرف اخلاص ا يف األداة النصية. •

  
  سم المخطوطة:ا ۞

  (السينائية أو السكندرية)  مكان إنتاج|كتابة املخطوطة -
  ) واشنطون(الفاتيكانية أو   مكان وجود املخطوطة احلايل -
  بيزا)ثيادور (    سم ُمكتشف املخطوطةا -
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01 Aleph 4 אth Century Codex Sinaiticus 
 

 
 

03 B 4.5th Century Codex Vaticanus 
 

 
 

02 A 5th Century Codex Alexandrinus 
 

 
 

032 W 4.5th Century Codex Washingtonensis 
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05 D 5th Century Codex Bazae 
 

 
 

  القرون: ۞
  (ال توجد أي خمطوطة)  القرن األول  99 - 1

  إجنيل يوحنا) - ٥٢(الربدية   القرن الثاين 199 - 100
  )٤٦الربدية  - ٦٦الربدية (  القرن الثالث 299 - 200

  إجنيل لوقا) - ٧٥(الربدية         
  )م٣٤٠ الفاتيكانية و م٣٢٥ (السينائية  القرن الرابع 399 - 300
  األفراميية) بيزا و و واشنطون(السكندرية و   القرن اخلامس 499 - 400

  
  :كتابة المخطوطة  زمن ۞

  )Paleographyحتديد سنة كتابة املخطوطة بعلم دراسة اخلطوط (
  يد عمر املخطوطة ؟الـُمشع لتحد الكربونملاذا ال يستخدمون 

  .ادة على األرض، وليس زمن الكتابة عليهااملألن الكربون الـُمشع حيدد عمر وجود 
  ألن معتمد على الظن والشبه. علم خائب جداً. )Paleography(علم الـ 

  ، باملقارنة مع مواد مكتوبة نعلم مصدرها بدقة.أن كل جيل له أسلوب كتابة خاص
  اليت ال نعرف زمن الكتابة عليها.حندد عمر الكتابات األخرى 
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Range 50 years 
P52 ١٥٠-١٠٠(  م١٢٥(  

  )٣٥٠-٣٠٠(  م٣٢٥  السينائية
  

  )Minuscule )Cursiveمخطوطات أحرف صغيرة  •
Minuscule  .كلمة من أصل التيين تعين حروف صغرية  

Cursive  :لكلماتت بين ااحروف صغيرة متصلة(مشبك) بمسافطريقة كتابة في المخطوطات القديمة.  
  
 :طريقة الكتابة في المخطوطات اليونانية ۞

Uncial : روف كبرية بدون مسافات بني الكلماتاملخطوطة كلها مكتوبة حب.  
Cursive : ت بني الكلماتاساف(مشبك) مب روف صغرية متصلةاملخطوطة كلها مكتوبة حب. 

  .ن التاسع)(معظم املخطوطات من بعد القر  ٢١، ١تأخر رقم بدون صفر يف البداية: 
  

 
  
  . الترجمات القديمة٢

  .من بداية القرن الثاين بدأت عمليات ترمجة العهد اجلديد •
 أقدم الرتمجات هي: الالتينية والسريانية والقبطية. •
 هناك ما ُيسمى بـ "التاريخ النظري للرتمجة" و الـ "التاريخ الفعلي للمخطوطة". •
 الثاين امليالدي. (الالتينية والسريانية)نظرياً أن العهد اجلديد مت ترمجته منذ القرن  •
 ولكن ال توجد أي خمطوطة فعًال ترجع إىل القرن الثاين امليالدي هلذه الرتمجات. •
 أصول هذه الرتمجات أيضاً ضائعة، وحتتاج إىل النقد النصي إلعادة تكوين هذه الرتمجات. •
 قبطية الصعيدية، الفلجاتا الالتينية.مثل الرتمجات السريانية القدمية: البشيطا، دياتسرون تاتيان، ال •

-------------------------------------------------------------  
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 (القرن الرابع) نظرياً: القرن الثاين    ita الـالتينية القديمة •
 (القرن اخلامس) نسخة قياسية من الالتينية القدمي    vg  الفلجاتا الـالتينية •
 )(القرن الثالث    cop    القبطية •
 (القرن الثالث)    syr    السريانية •

 (بواسطة األربعة) (نظرياً: القرن الثاين)      دياتسرون تاتيان
  (تاتيان كان سورياً)    هل كان باليونانية أم بالسريانية ؟ 

 القرن اخلامس    geo    جورجية •
 القرن السادس    eth    األثيوبية •
 القرن التاسع    arb    العربية •

 
  Latin | Greek. اقتباسات اآلباء٣

Patrology 
  مجيع أصول كتابات اآلباء مفقودة -
  خمطوطات كتابام خمتلفة -
  
  اقتباسات آباء الكنيسة في المرتبة الثالثة: ۞

 
 أصول كتابات آباء الكنيسة مجيعها مفقودة. (حتتاج إىل النقد النصي) •
 البشيطا، القبطية الصعيدية. رغم أن الرتمجات القدمية أيضاً حتتاج إىل نقد نصي، مثل: دياتسرون تاتيان، •
 كتابات اآلباء كانت ُحترف، من أجل نشر األفكار اهلرطوقية، كما كان يُفعل بالعهد اجلديد متاماً. •
 يف نص كتابات آباء الكنيسة أفقد العلماء الثقة يف النص، وجعلوه يف املرتبة األخرية. التغيير المقصودالحظ أن  •
 لعهد اجلديد تكون من الذاكرة.غالباً، اقتباسات اآلباء لنصوص ا •
 لذلك االقتباسات ال تكون دقيقة، وال يأخذ العلماء إال بـ االقتباسات احلرفية اليت تدل على النص بوضوح. •

  
  .٧١صـ  -القمص تادرس يعقوب مالطي: نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل 

  ]رين لتأييد مذهبهم ونشره.فأحياناً يفسد اهلراطقة كتابات اآلباء املشهو [ •
  
  l  . كتابات الصلوات الكنسية٤
  

 (الرقم يدل على األسبقية يف االكتشاف) وجبانبها رقم. lيرمز هلا يف األداة النصية بـ حرف الـ  •
  الكثري من العلماء يتجاهلون نص هذه املخطوطات. •
 نية.ولكنها يف بعض األحيان توضع يف املرتبة األخرية من املخطوطات اليونا •
 (جمموعة من الصلوات الكنسية حتتوي على بعض النصوص يف الوسط). أو األجبية خمطوطات تشبه القطمارس •
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  طبعاً، ألن العلماء يعلمون جيداً أن الكنيسة هي مصدر فساد نص العهد اجلديد، ال يأخذون ذه الكتابات الكنسية. •
  

Type-Branch OR Text - العائلة النصية  
  

  د كان يتأثر باحمليط أو اتمع املوجود فيه.نص العهد اجلدي •
  حبسب املشاكل املوجودة يف هذا اتمع يتم تغيري نص العهد اجلديد. (مشاكل الهوتية، مشاكل اجتماعية) •
  أيضاً حبسب ثقافة الشعوب وفهمهم لنص العهد اجلديد. •
  .تقسيم املخطوطات حسب الكنائس اليت أصدرا •
  .لى خمطوطات ألكثر من لغةالعائلة النصية قد حتتوي ع •

---------------------------------------  
  )ةوسرياني (خمطوطات يونانية وقبطية    ) مصركنيسة اإلسكندرية(   Alexandrian النص السكندري •
 (غالباً خمطوطات يونانية)    ) آسياكنيسة القسطنطينية(   Byzantine النص البيزنطي •
 (خمطوطات يونانية وسريانية)    ) أورشليمقيصرية كنيسة(   Caesarean النص القيصري •
 (خمطوطات يونانية والتينية)  ) فرنسا وإيطالياالكنيسة الغربية(     Western النص الغربي •

  
 املخطوطات قد تنتسب إىل عائلة نصية، ولكنها مكتوبة يف منطقة جغرافية خمتلفة. بعض •
  .نص سكندري ال والرسائل والرؤيا:األعم، نص بيزنطي أناجيل:، مثال: املخطوطة السكندرية •
  .املخطوطة مكتوبة يف مصر ! مصدر األناجيل كان من خمطوطة حتمل نصاً بيزنطياً  •
 ومت نقل باقي العهد اجلديد من خمطوطات حتمل نصاً سكندرياً. •
  ) شكل النص.٢) أسلوب الكتابة، (١يعرفون العائلة النصية للمخطوطة من خالل: ( •
  .مقارنة املخطوطة بأخرى نعرف عائلتها النصيةة: لمعرفة نوع نص المخطوط •

  
  النصوص اليونانية المطبوعة: ۞

  هناك ثالثة أنواع من النسخ اليونانية المطبوعة:
 الُمعتمد على نص إيرازموس. النص المستلم: .١
 الُمعتمد على المخطوطات القديمة الُمكتشفة حديثًا. النص النقدي: .٢
  الموجود في أغلبية مخطوطات العهد الجديد.الُمعتمد على النص  نص األغلبية: .٣

  
 ).Erasmusصاحب أول نسخة يونانية مطبوعة للعهد اجلديد هو إيرازموس ( •
 كان أحد العلماء اهلولنديني الذين كانوا يتسابقون على نوال لقب صاحب أول نسخة مطبوعة. •
 )١٥١٥. (١٦قام إيرازموس بعمل أول نسخة يونانية مطبوعة يف القرن الـ  •
 ام بعمل مخس إصدارات من نسخته، وأصبح اإلصدار اخلامس النسخة القياسية جلميع النسخ اليونانية املطبوعة.ق •
  فُسمي بالنص املستلم. العلماء قاموا بإعادة طباعة نسخة إيرازموس اإلصدار اخلامس وقبلوه، وتسلموه منه عن رضا وقبول. •
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TR = Textus Receptus 
Received Text 

أو النص المقبول نص مستلم    

  
 .يف زمن إيرازموس كلمة نص مستلم: النص اليوناين املقبول من الكنيسة •

  .النص املستلم يدخل حتت النص البيزنطي •
  .Erasmus (XVI)صاحب النص املستلم أصًال:  •

  
  مصدر نص إيرازموس (أصل النص المستلم): ۞

  
  .والسادس عشرمن القرن اخلامس عشر خمطوطات فقط متأخرين جداً معظمهم  ست •
  ومل يستخدمها كثرياً. أقدم خمطوطة كانت من القرن العاشر •
 .العلماء يقولون عن نص إيرازموس: أسوأ نص يوناين للعهد اجلديد •

 العلماء قاموا بإعادة طباعة نسخة إيرازموس اإلصدار اخلامس، وكل عامل كان ُيسمي الطبعة اجلديدة بامسه. •

شري إليها، أال وهي أن الرتمجة العربية املعروفة باسم ترمجة الفاندايك، أو الرتمجة البريوتية، ال تعتمد ائياً على هناك أيضاً معلومة أخرى جيب أن ن
النص المستلم اليوناني ترمجة العهد اجلديد كانت من هذه املخطوطات القدمية، ولكنها تعتمد على نص يوناين مطبوع معروف باسم "النص املستلم": [

قام الدكتور  ١٨٥٧لتزام التام ذا النص اليوناين، يف عام حيث أن مجعية الكتاب املقدس األمريكية قد أوصت باال لم سكوت هاهنالخاص بالعا
  ]٥[]فاندايك مبراجعة مجيع نصوص العهد اجلديد املرتمجة من اليونانية وبدأ العمل وكأنه من البداية.

اسم "النص املستلم" مرتبط بالطبعة الثانية من إصدار نص العهد اجلديد لم فيقول: [فيليب كونفرت حيكي لنا عن مصدر اسم النص املست
، أي أن هذا ]٦[]م، واليت قالت للقارئ: "لديكم النص الذي استلمه اجلميع". (أي أن هذا النص اليوناين مقبول عند الناس) ١٦٣٣اليوناين لـ الزيفر 

  ، فما هو مصدر هذا النص اليوناين ؟١٧ االسم مأخوذ من نص يوناين مطبوع يف القرن الـ

" (أول إصدار مطبوع) editio princepsالـ " تعد موسز يراإ نسخةن أن ندرك أمن املهم جييبنا على هذا السؤال بارت إيرمان فيقول: [  
طبعات أصبحت  ور تاريخ انتقال النص،هناك أمهية أكرب، ألنه عندما تط ولكن مشوقة،تارخيية  قصةرد أن هلا وذلك ليس  للعهد اجلديد اليوناين

                                                 
5 The Arabic Bible - Its Translation and the Translators [As the American Bible Society required a strict adherence 
to the Textus Receptus of Hahn's Greek Testament, Dr. Van Dyck revised every verse in the New Testament 
taking up the work as if new.] http://www.arabicbible.com/christian/work_me.htm 
6 Philip Comfort: The Quest for the Original Text of the NT - Page 25 [The name Textus Receptus is associated 
with the second printed edition of Elzevir's Greek New Testament (1633), which told the reader "you have the 
text, now received by all."] 
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قام إيرازموس بعمل مخس نسخ، استندوا ( .كثر من ثالثمائة سنةوربا الغربية ألأنشر عن طريق مطابع  يالذ يللنص اليونان يالنموذج القياسموس ز يراإ
  ]٧[].)واليت مت إعدادها يف عجالة وىلاأل مجيعاً يف األصل على نسخته

هذا  ]٨[م. ١٥١٥" بعمل أول إصدار مطبوع لنص العهد اجلديد اليوناين، وكان هذا يف عام Erasmusامسه إيرازموس "إذن، قام أحد العلماء   
نص العهد اجلديد اليوناين لـ إيرازموس يعتمد على النص اليوناين مل يكن قدميًا حبال من األحوال ! خيربنا بروس متزجر بنص إيرازموس اليوناين فيقول: [

ألنه كان خائفاً من نصها الذي اعتربها غريب  استخدمها بشكل قليل جداً خمطوطات األحرف الصغرية. أقدم وأفضل هذه املخطوطات نصف دستة من 
  ]٩[]، واليت تتفق عادة مع نص خمطوطات األحرف الكبرية األقدم).من القرن العاشر، خمطوطة أحرف صغرية ١األطوار ! (الد 

مخطوطة واحدة فقط من القرن يبدو أن "إيرازموس" اعتمد بشدة على سوء حال نص إيرازموس اليوناين فيقول: [ خيربنا بارت إيرمان أيضاً عن
على الرغم من أنه كان قادرًا على  –و الرسائل  من القرن الثاني عشر لكتابة سفر أعمال الرسلوأيًضا خمطوطات  وغريها، الثاني عشر لكتابة األناجيل

الستعارة خمطوطة من صديقه األديب  اً كان مضطر   اعلى قراءاا. من أجل سفر الرؤي رى عديدة و إدخال تصحيحات اعتماًداالرجوع إىل خمطوطات أخ
اليت حوت األعداد  ، وكانت صفحتها األخرية،اً األملاين "جوهانس رويشلني"؛ هذه املخطوطة، لألسف، كانت قراءة بعض املواضع فيها مستحيال تقريب

ى ن السفر، مفقودة. ويف أثناء عجلته إلاء عمله، استخدم إيرازموس يف هذه املواضع "الفلجاتا" الالتينية حيث قام برتمجة نصها مرة أخر الستة األخرية م
خة هي نس . وهذه،كما سنرى،ختلق بعض القراءات النصية التي ليس لها وجود في أي مخطوطة يونانية باقية حتى اليوماإىل اليونانية، ونتيجة لذلك 

  ]١٠[]نسخة "امللك جيمس" يستخدموا ملدة قرن تقريًبا بعد ذلك. مرتمجوالعهد اجلديد اليت كان 
  

                                                 
7 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 79 [It is important to recognize that Erasmus's edition was the editio 
princeps of the Greek New Testament not simply because it makes for an interesting historical tale, but even more 
so because, as the history of the text developed, Erasmus's editions (he made five, all based ultimately on this first 
rather hastily assembled one) became the standard form of the Greek text to be published by Western European 
printers for more than three hundred years.] 
8 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus – Page 79 
9 Bruce Metzger & Bart Ehrman: The Text Of The New Testament, Its Transmission, Corruption, and 
Restoration - Fourth Edition - Page 149 [Thus, the text of Erasmus' Greek New Testament rests upon a half-
dozen minuscule Greek manuscripts. The oldest and best of these manuscripts (Codex 1, a minuscule of the tenth 
century, which agrees often with the earlier majuscule text) he used least because he was afraid of its supposedly 
erratic text!] 
10 Bart D. Ehrman: Misquoting Jesus - Page 78, 79 [It appears that Erasmus relied heavily on just one twelfth 
century manuscript for the Gospels and another, also of the twelfth century, for the book of Acts and the 
Epistles―although he was able to consult several other manuscripts and make corrections based on their readings. 
For the book of Revelation he had to borrow a manuscript from his friend the German humanist Johannes 
Reuchlin; Unfortunately, this manuscript was almost impossible to read in places, and it had lost its last page, 
which contained the final six verses of the book. In his haste to have the job done, in those places Erasmus simply 
took the Latin Vulgate and translated its text back into Greek, thereby creating some textual readings found today 
in no surviving Greek manuscript. And this, as we will see, is the edition of the Greek New Testament that for all 
practical purposes was used by the translators of the King James Bible nearly a century later.] 
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GNT-TR 
GNT-TR+  

 
Critical Text = نصوص نقدية 

  
  .نسخ يونانية مبنية على علم النقد النصي

  
NA26: Nestle-Aland 26th/27th edition 
Greek New Testament 4th Rev. Edit. 
GNT-WH = Westcott-Hort 
TGNT: Tischendorf 8th edition 

  
  .هورت تُفضل غالباً قراءة املخطوطة الفاتيكانية نسخة وست كوت و

 
Majority Text = نص األغلبية 

  
  .نص يوناين ُمعتمد على قراءة الغالبية العظمة من خمطوطات العهد اجلديد

  .خمطوطة ٢٠عندنا  •
  .حمذوف منهم النص ٩ •
  .النصموجود فيها  ١١ •
  .خمطوطة ١١نص األغلبية =  •

 
GNT-BYZ = Byzantine (MT) Text form 
GNT  = Greek New Testament (Majority Text) 

  
  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات


